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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رشح العقيدة الطحاوية مقدمة

 .وعىل آله وأصحابه أمجعني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، احلمد هلل رب العاملني

لإلمـام أيب جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن ســالمة ، فهـه  هـا العقيـدة الطحاويـة: أمـا بعـد

واملتـو  رمحـه اهلل ، "هــ239"املولـود سـنة ، الطحاوي األزدي املرصي الشافعا ثم احلنفا

 ."هـ321"اىل سنة تع

وبحسـ  مقدمـة ، ملجمل عقيدة أهل السنة واجلامعة اوقد صنفها اإلمام الطحاوي بيانً 

 الرشح:اإلمام الطحاوي رمحه اهلل يف رسالته نقف مع ثالث مقدمات هلها 

 :عقيدة اإلمام أيب حنيفة: املقدمة األوىل

، مههبه يف أصـو  الـدين وقد تكلم الناس يف، اإلمام أبو حنيفة هو أحد األئمة األربعة

نجـد بعـض ، وإذا نظرنا إىل بعض كت  الرجا  أو السنة املسندة كالسـنة لــعبد اهلل بـن أمحـد

 .املسائل التا ُيضاف القو  فيها إىل أيب حنيفة وها خمالفة ملعتقد السلف

؛ من الفقهـاء والـهين تكلمـوا يف املقـارتت يـ ددون يف يبـحن أيب حنيفـة اونجد أن كثيً 

يف أصــو   اواف اًقــ ابســب  أن أصــحابه هـم أكثــر أصــحاب األئمــة األربعـة ا تالًفــوذلـ  

، لـحيب احلسن األيبعري هو حنفا املهه  افـحبو منصور املاتريدي الهي كان معاًص ، الدين

 "التوحيـد"ومـن املعـروف أن مـا قـرر  املاتريـدي يف كتبـه كــ، ويعد من أعيان علامء الكـالم

 .هو معتقد السلفوغيها ليس  "التفسي"و

بل إن طريقـة أيب احلسـن األيبـعري بعمجـال أهـل السـنة واجلامعـة  ـي مـن طريقـة أيب  

 .منصور املاتريدي
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 اهـم أيًضـ، الـهين مـالوا إىل التشـبيه، وكهل  الكرامية أتبال حممد بن كرام السجسـتاي

سـيام  ورت-وكـها طائفـة مـن املعت لـة ، وكهل  بعـض األيبـعرية أحنـاف، أحناف يف اجلملة

بل إن املعت لة املتمههبني بححد مهاه  الفقهـاء ؛ كثر انتامؤهم ملهه  أيب حنيفة -متح رهيم

من كالمه يف أصـو  الـدين  اوقد انتحلوا يبيئً ، عامتهم عىل مهه  اإلمام أيب حنيفة يف الفقه

عن طوائف من الصـوفية التـا انتحلـذ مـهه  اإلمـام  الً فض، وأضافو  إىل يشء مما قررو 

 .حنيفة رمحه اهللأيب 

مـنهم  اولكـن كثـيً ، وكثي من هها ارتنتحا  ألصو  أيب حنيفة كائن يف الفقه ومسـائله

ومن املعلوم أن أبا حنيفة مل يثبـذ لـه مصـنف واحـد ، يطردون ذل  يف مسائل أصو  الدين

ومـن املتحقـأ أنـه لـيس ، "الفقـه األكـر"وأيبهر ما يهكر له كتـاب ، يف مسائل أصو  الدين

 .وأضافه إىل أيب حنيفة، وإنام كتبه أحد علامء احلنفية فيام بعد،  حنيفةلـحيب

، أن اإلمام أبا حنيفة رمحه اهلل كان عـىل طريقـة أئمـة السـنة واجلامعـة اومن املتحقأ أيًض 

حيـ  ذهـ  إىل أن اإليـامن ، من أصو  السلف إرت ما يتعلأ بمسحلة اإليـامن اومل خيالف يبيئً 

 .يف مسمى اإليامن الً وأن العمل ليس دا ، إلقرار باللسانوا، هو التصديأ بالقل 

، ومهه  أيب حنيفة يف اإليامن عىل ما ذكرنا هو املحقأ عند عامة أهل العلم واملقـارتت

مل ومل ي دد يف نسبة ذلـ  إليـه إرت طائفـة مـن املتـح رين الـهين ، ومجهور أصحاب أيب حنيفة

 ا.دقيقً  احيققوا ذل  حتقيقً 

 .اد بن أيب سليامن الفقيه الكويف الهي كان من تالميه إبراهيم النخعاوهها مهه  مح

أما مسائل الصفات والقدر فهو وإن أضيف إليـه يف بعـض الكتـ  يشء مـن الغلـ  يف 

 .ومل ينضب  عن أيب حنيفة رمحه اهلل يشء من ذل ، فعنام هه  بالغات حتكى عنه، ذل 

، لـامء املسـلمني مـن املتقـدمني واملتـح رينأما إمامته يف الفقه فمجمع عليها بني سائر ع

وإن كان بعض أئمة احلدي  املتقدمني يح ـهون ، وكهل  أصوله رمحه اهلل ها أصو  األئمة
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وهـه  مسـحلة ، عىل أيب حنيفة ومن هو عىل طريقته اعتبار الرأي وقلة األ ه بالسنن واآلثـار

 .أ رى تتعلأ بمسائل ارتستدرت  الفقها

 .واجلامعةإىل أئمة السنة  با حنيفة يضاففعن اإلمام أ: وعليه

فعن األحنـاف يف اجلملـة رت يمثلـون : ولها، هها حمصل ما يتعلأ بشحن اإلمام أيب حنيفة

 .مهه  اإلمام أيب حنيفة

، ومـنهم سسـمة كالكراميـة، وطوائف من األيبـعرية، فعن منهم أهل تحويل كاملاتريدية 

 األحنـاف مـن املتقـدمني واملتـح رين مـن هـو وإن كـان يف، إىل غي ذل . . . ومنهم مفوضة

 .عىل معتقد السلف واألئمة

 :عقيدة اإلمام الطحاوي: املقدمة الثانية

ا؛ وإن كـان نشـح يبـافعيً ، يعتر اإلمام الطحاوي من أ ص أصـحاب اإلمـام أيب حنيفـة

 .إرت أنه حتو  إىل مهه  اإلمام أيب حنيفة، ألنه ولد يف بيذ يبافعا

، سالته هه  وجدنا أهنا تقرر سمل عقيدة السـلف أهـل السـنة واجلامعـةوإذا نظرنا إىل ر

 .لكن هناك بعض املسائل التا قد ُي دد يف صحتها وانضباطها

 :وهها معتر بمسحلة وها

 -يف اجلملـة-أن أصحاب األئمة األربعة الهين أ هوا عنهم مبارشة قد انضب  يبـحهنم 

 .الدين ريقة أئمتهم يف مسائل أصو يف كوهنم عىل ط

فهؤرتء يف اجلملة ينقسمون إىل ثالثة أقسام يف ، وأما من جاء بعدهم من أتبال األئمة األربعة

 :مسائل أصو  الدين

 .اصحيحً  امن حقأ أصو  إمامه حتقيقً : القسم األو 

 ا.وحتقيقً  رتً ملعتقد األئمة انتحا افيكون موافقً  
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 .أي أنه ينتحل مههبهمرتً: انتحا

ــ  ، وهــها هــو يبــحن املحققــني مــن األحنــاف، أصــابه وعرفــه وضــبطه أي أنــها: وحتقيًق

 .واحلنابلة، والشافعية، واملالكية

، ثـم الشـافعية، وأقلـه يف احلنفيـة، وارتنضباط يف هه  الطوائف األربع أكثر  يف احلنابلة

 .اواملالكية أقرب إىل احلنابلة انضباطً 

 :   موجبهوإنام، وموج  ذل  ليس من جهة التعص  بتقديم احلنابلة 

وقد كان ينتحل مههبه مـن ، أن كالم اإلمام أمحد رمحه اهلل يف مسائل أصو  الدين يبائع

فعنـه لـيس ، بخـالف كـالم اإلمـام أيب حنيفـة، أو املالكية، أو احلنفية، هو من أعيان الشافعية

 .يف هه  املسائل ايبائعً 

مـام مالـ  إمـام لـه ألنه مل ينتحل مـهه  اإل؛ وأما أصحاب مال  فيميلون إىل احلنابلة

 .يبحن وأتبال من املخالفني ألصو  السلف أو املائلني عنها

، من أصحاب أيب حنيفـة افعنه وإن كان أصحابه أكثر انضباطً ، بخالف اإلمام الشافعا 

تقلد كثي مـن الشـافعية مـهه   -وهو يبافعا املهه -إرت أنه ملا جاء أبو احلسن األيبعري 

ويرصـح بحنـه عـىل ، احلسن كان ينتحل مـهه  األئمـة املتقـدمنيورت سيام أن أبا ، أيب احلسن

لـه  اوإنام يعتر  مـههبً ، مع أنه من حي  الفقه ليس عىل مههبه، مهه  اإلمام أمحد بن حنبل

 .ملا يبال من ا تصاص اإلمام أمحد بتقرير هه  املسائل؛ يف أصو  الدين

 .ملخالفة ألصو  السلفوبسب  ظهور أيب احلسن األيبعري كثر يف الشافعية الغل  وا

 :انضبطذ خمالفته ملهه  السلف امن انتحل مههبً : القسم الثاي

طـرأ  اأو كان مـههبً ا، متقدمً  اسواء كان هها مههبً  -باملخالفة زمن األئمة امعروفً : أي-

وقليـل ، واملالكية، والشافعية، وهها يقع فيه  لأ من األحناف، بعد القرون الثالثة الفاضلة

يف  افـعن طائفـة مـنهم انتحلـوا ارتعتـ ا  مـههبً ؛ ورت سيام يف أصحاب أيب حنيفة، ةمن احلنابل



 

 

7   

وإن كـان ، وقد كانذ املعت لة طائفًة معروفًة باملخالفة ملهه  األئمـة أنفسـهم، أصو  الدين

هها القسم من أصحاب األئمة كثي منهم يكون ميلهم عن طريقة إمـامهم بانتحـا  مدرسـة 

 .ن الثالثة الفاضلةأو مهه  نشح بعد القرو

 :  وأ ص مدرسة حصل بموجبها الغل  ها

وطائفـة مـن ، واملالكيـة، مـن الشـافعية اف ى كثيً ؛ مدرسة اإلمام أيب احلسن األيبعري

 .عىل مهه  أيب احلسن األيبعري يف مسائل أصو  الدين، األحناف

 .ومههبه فيه موافقة للسنة واجلامعة وفيه خمالفة 

كالقايض أيب بكر البـاقالي ومـن بعـد  اجلـوينا ابتعـدوا عـن ولكن أصحابه من بعد   

 .ة مقاربة لطريقة قوم من املعت لةطريقته إىل طريق

ولها فـعن املتـح رين مـن األيبـاعرة أبعـد عـن أصـو  السـنة واجلامعـة ومقـارت م مـن  

مـع مـا عنـد  مـن ، فعن طريقته مقاربة يف كثي من مواردها لطريقـة السـلف، األيبعري نفسه

 .غل  واملخالفة لإلمجالال

ــح رون  ــم جــاء املت ــه-ث ــرازي وأمثال ــر ال ــن عم ـــمحمد ب ــهه   -ك ــهين  لطــوا م ال

، إىل غـي ذلـ ، ويشء مـن كـالم املعت لـة، وكالم ابـن سـينا، األيبعري بحصو  من الفلسفة

مباعـدة  -ورتسـيام بعـد أيب املعـايل اجلـوينا -فصارت مدرسة األيبعري يف طورهـا األ ـي 

 .عن مباعد ا لطريقة السلف الً فض، ري نفسهلطريقة األيبع

 :وهم  لأ من أصحاب األئمة األربعة غي منضبطني عىل أصو  األئمة: القسم الثال 

من املهاه  الكالمية كمهه  املاتريـدي أو مـهه  األيبـعري أو  اورت ينتحلون مههبً 

الســنن ويعظمــون ، ويعرفــون مجلهــم، وإنــام هــم قــوم ينتحلــون أصــو  األئمــة، غــي ذلــ 

ــار ــدل، واآلث ــهمون الب ــنهم إذا أ ــهوا ، وي ــوا يف بعــض ولك ــل غلط ــه  اجلم يف تفصــيل ه

 .مواردها
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لكـن لكـون ، أهنم أ هوا باألصو  التـا عرفـذ عـن األئمـة: وموج  هها ارت تالط

أو ، طائفة ممن يشاركهم يف ارتنتامء للمهه  الفقها هلم اتصا  بمدرسة كالميـة كـارتعت ا 

 .صار عندهم تحثر هبؤرتء؛ أو غيها، يبعريةأو األ، املاتريدية

فمـن مل حيقـأ طريقـة السـلف ، يوجد يف الشافعية من هم عىل طريقة املتكلمـنياًل: فمث 

فيـد ل عـىل طريقتـه يشء مـن ، من الشافعية أنفسهم فعنه يتـحثر هبـؤرتء الشـافعية املتكلمـني

 .املقورتت والتحويالت الكالمية

 .وهؤرتء ما بني مستقل ومستكثر

 اًل: فمث، وهها الصنف يكثر يف احلنابلة أكثر من غيهم 

وكــهل  التميميــون مــن احلنابلــة كـــحيب احلســن ، ابــن عقيــل وقبلــه القــايض أبــو يعــىل

بمعنـى أهنـم متـحثرون ، هم من أهل هه  الطريقة، وأمثاهلم، و أيب الفضل التميما، التميما

 .اجلملة عىل أصو  األئمةلكنهم من حي  ، بيشء من الغل  يف مسائل أصو  الدين

 :العقيدة الطحاويةتقييم رسالة : املقدمة الثالثة

ر لكن مع هها صـا، عىل منهج أهل السنة واجلامعة -يف اجلملة-تعتر رسالة الطحاوية 

 .هلا ذيول ويبيول عند سائر الفرق

أن الطحاوي رمحـه اهلل أمجـل بعـض املسـائل التـا هـا حمـل نـ ال بـني : وموج  ذل  

ولربام عر بححرف ها من أحرف أيب احلسن األيبعري وغـي  مـن املتكلمـني يف ، ريناملتح 

ــن الســبكا ، بعــض املســائل إن ": يقــو  -وهــو مــن األيبــاعرة املتعصــبني-وهلــها نجــد اب

وهو ما قرر  أبو جعفر الطحـاوي رمحـه ، أصحاب األئمة األربعة معتقدهم يف اجلملة واحد

 ."اهلل

 .«وأفعا  العباد كس  هلم»: مسحلة القدر قا  عندما ذكر الطحاوياًل: فمث

 .مصطلح عرفذ به مدرسة األيباعرة "الكس "ومعلوم أن لفظ 
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ــا   ــو ق ــا ذكــر مســحلة العل ــات واألركــان واألعضــاء »: ومل تعــاىل عــن احلــدود والغاي

 .«واألدوات

 .«رت حتويه اجلهات السذ كسائر املبتدعات»: وقا  

 .تكلمونوهه  من األحرف التا يعر هبا امل 

عــر بــنفس األحــرف التــا يعــر هبــا علــامء ، وكــهل  يف مســحلة تكليــف مــا رت يطــاق

 .األيباعرة

هه  الرسـالة مل تكـن يف بعـض مواردهـا صحيـة يف إبطـا  مـهه  األيبـعرية عـىل ا: إذً 

 .ل فيها إمجا  مع املهه  األيبعريبل فيها مج؛ التفصيل

ن األحنـاف عـىل طريقـة األيبـعرية وهلها السب  فعن هه  الرسالة قـد رشحهـا مجلـة مـ 

وقــد رشحهـا ابـن أيب العــ  احلنفـا عــىل مـا هــو ، وعـىل طريقــة املاتريديـة تــارة أ ـرى، تـارة

 .معروف عن األئمة والسلف

وألجل هها اإلمجا  أمكن لكثي من رشاحها أن يصنفوا بعض مجلها إىل مفصل معتقـد 

 .أو إىل مفصل معتقد املاتريدية، األيبعرية

ــمــع أن الت  ــيس صحًي ــل ل ــأ أن هــها التصــنيف أو التحوي ــى أن ، يف الرســالة احقي بمعن

 .الرسالة فيها مجل كثية صحية يف خمالفة مهه  األيبعرية واملاتريدية

ىل كثـي مـن النـاظرين يف وهـه  مسـحلة قـد  فـى عـ، من جهة تراتيبها العلميـة ا: أيًض و

 .اربة لل اتي  األيبعريةفعن هه  الرسالة من حي  ال اتي  العلمية مقالرسالة 

وإن كانـذ يف ، فلهه  األسباب صار هله  الرسـالة الشـيول والـهيول عنـد سـائر الفـرق

 .اجلملة عىل عقيدة السلف

وقد يكون من الفقه عند طال  العلم أن تكون هـه  الرسـالة مـن الرسـائل التـا يقـرر 

لرسـائل التـا وتكون حمل قبو  عند بعض أهل التعص  ضد بعض ا، مهه  السلف حتتها

 .كرسائل يبيخ اإلسالم ابن تيمية وأمثاله؛ عرفذ بالرصاحة يف تقرير مهه  السلف
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، فعن هه  الرسائل قد رت يتلقاها كثي ممن عندهم خمالفـة ألصـو  السـلف أو مقـارت م 

 الً فعن ارتعتناء هبا يكون اعتناًء فاضسالة فعهنا ذائعة يبائعة منه قرون وعليه بخالف هه  الر

واملسائل التا فيها غل  ينبه عليهـا يف ، ومن جهة الدعوة إليه، ة تقرير معتقد السلفمن جه

 .موضعها
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 :  قا  العالمة حجة اإلسالم أبو جعفر الوراق الطحاوي رمحه اهلل

هها ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجلامعة عىل مهه  فقهاء امللة أيب حنيفة النعامن بـن  )

وأيب عبـد اهلل حممـد بـن احلسـن ، وب بن إبراهيم األنصـاريوأيب يوسف يعق، ثابذ الكويف

 ويدينون به رب العاملني، وما يعتقدون من أصو  الدين، الشيباي رضوان اهلل عليهم أمجعني

). 

 الرشح:

 : «هها ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجلامعة»: قوله

صـىل اهلل عليـه وسـلم أهل السنة واجلامعة إنام ا تصوا هبها ارتسم ألنه تواتر عن النبـا 

وقد أ رج الشـيخان وغياـا يف ذلـ  روايـات ، «رت ت ا  طائفة من أمتا عىل احلأ»: قوله

ومعاويـة بـن أيب ، وعبـادة بـن الصـامذ، وأيب هريـرة، متعددة مـن حـدي  جـابر بـن سـمرة

 .سفيان وغيهم ريض اهلل عنهم

عليــه وســلم يف هديــه  وهــه  الطائفــة بعمجــال أهــل العلــم مقتديــة برســو  اهلل صــىل اهلل

فعن اإليـامن عنـد أهـل السـنة ؛ فيام هو من حمل ارتعتقاد أو حمل العمل: أي، العلما والعميل

 .واجلامعة قو  وعمل

و ، وأنـس، وجاء عنه صىل اهلل عليه وسلم كام يف املسند والسنن مـن حـدي  أيب هريـرة

اليهـود عـىل إحـدى وسـبعني اف قـذ »: أن النبا صىل اهلل عليه وسلم قا ، عبد اهلل بن عمر

وستف ق هه  األمة عىل ثالث وسـبعني ، واف قذ النصارى عىل ثنتني وسبعني فرقة، فرقة

 . إىل آ ر احلدي  «. . . فرقة

 :  ومما ينبه إليه

فـعن هـها احلـدي  قـد تكلـم فيـه ، هبـها احلـدي  فقـ  اأن ذكر هه  الطائفة ليس معترً 

فـعن ؛ فسواء صح هها احلـدي  أو مل يصـح، آ رون وصححه أو قوا ، طائفة من أهل العلم

ثبوت هها ارتنتامء إىل أهل السنة واجلامعـة معتـر بالنصـوص املتـواترة التـا ذكـر فيهـا النبـا 
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وغـي ، وذكر أن طائفة رت ت ا  عىل احلأ إىل قيـام السـاعة، صىل اهلل عليه وسلم اف اق األمة

رت يؤ ـه منـه إرت أن التخصـيص  فعدم صحة هـها احلـدي ، ذل  من النصوص الصحيحة

، وهو الثالث والسـبعون مل ينضـب  مـن جهـة السـنة -يف اجلملة اوإن كان حسنً -هلها العدد 

وهو أن األمـة سـتف ق ، فعذا قلنا بحن احلدي  مل يصح فعنه يسق  بهل  الترصيح هبها العدد

دي  أورد فلـيس وأما أن ارتف اق نفسه يرتفع إذا ُضعف هها احلـ، عىل ثالث وسبعني فرقة

 :  وذل  لوجهني؛ كهل 

 .  وأن األمة ستف ق، ما تواتر من السنة بحنه رت ت ا  طائفة عىل احلأ :الوجه األو 

 .فعن ارتف اق يبائع يف األمة منه قرون متقدمة، اعتبار احلا  :الوجه الثاي

 :ظهور البدل يف تاريخ اإلسالم

 .تالف يف مسائل أصو  الدينمل يكن يف زمن النبا صىل اهلل عليه وسلم ا 

إرت يف آ ر  الفة اخللفاء ملـا ظهـرت ، وعيل، وعثامن، و عمر، وكهل  يف زمن أيب بكر 

 .اخلوارج

وما يتعلأ هبا مـن األسـامء واألحكـام ، وكان أو  غل  وقع هو الغل  يف مسحلة اإليامن

 .  دينوكان ذل  يف آ ر  الفة اخللفاء األربعة الرايب -حكم أهل الكبائر: أي-

يف : أي-ثم بعد انقراض عرص اخللفـاء ويف آ ـر عرصـ الصـحابة وبعـد إمـارة معاويـة 

 .ظهر اخلالف يف القدر -زمن الفتنة التا كانذ بني ابن ال بي وبنا أمية

 اوهلـم جـرً ، ثم بعد عرص الصحابة ويف قرن التابعني ظهر اخلالف يف مسحلة الصـفات 

وهـم أصـحاب ، لفـة ملعتقـد السـلف رمحهـم اهللمن التسلسل الـهي ظهـرت بـه البـدل املخا

 .الرسو  عليه الصالة والسالم ومن اتبعهم وسار عىل منهجهم

: عـىل مـا جـاء يف قولـه تعـاىل، وإذا ذكر السلف فعن املراد هبم الصحابة ومن اقتدى هبم

َبعُ } ِهيَن اتَّ ُلوَن ِمْن املَُْهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَّ ابُِقوَن األَوَّ  . [100: ]التوبة {وُهْم بِعِْحَسان  َوالسَّ
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ــه ــه ذاك : وعلي ــيس ل ــدم ل ــأ املتق ــىل التحقي ــة وصــاحبيه ع ـــحيب حنيف ــعن  صيصــه ل ف

وإرت فـعن عقيـدة أيب حنيفـة وصـاحبيه هـا ، وإنام هو نـول مـن البيـان والـهكر، ارت تصاص

 .عقيدة سائر األئمة

 :من لة توحيد األلوهية عند املتكلمني

 :قا  املصنف رمحه اهلل

ورت ، ورت يشء مثله، إن اهلل واحد رت رشي  له: نقو  يف توحيد اهلل معتقدين بتوفيأ اهلل)

 .(ورت إله غي ، يشء يعج  

 الرشح:

ولكنـه ، ابتدأ الطحاوي رسالته بهكر مسحلة التوحيد «إن اهلل واحد رت رشي  له»: قوله

 .لربوبيةواجلمل التا بعد اجلملة األوىل تتعلأ بتوحيد ا، ذكرها سملة

 اًل. وأما توحيد األلوهية فعنه ذكر  سم 

 :  وهها يرتب  بمسحلة

إذا قـرروا مسـحلة  -ورت سـيام املتكلمـني ومـن تـحثر هبـم-مـن املتـح رين  اوها أن كثـيً 

 .ارتعتقاد وأصو  الدين فعهنم يبتدئون بهكر توحيد الربوبية

 .تقريرعن هها ال األهنم يعترون أن القو  يف الصفات يكون فرعً  

 .وهها ارتعتبار من حي  األصل رت إيبكا  فيه 

 الكن الغل  الهي وقع فيه املتكلمون هو من جهة أهنم مل حيققـوا توحيـد الربوبيـة إثباًتـ 

       أو ما هو منها  -هو مهه  املعت لةكام -إرت بنول من األدلة التا تستل م تعطيل الصفات 

كــام هــو مــهه  -نفــا بعــض الصــفات  أو، فــعن نفــا الصــفات عنــد املعت لــة: وعليــه

، جاء نتيجة لتقرير مسحلة الربوبية بحدلة تستل م إمـا تعطيـل الصـفات -األيباعرة واملاتريدية
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كـام هـو عنـد األيبـاعرة ، أو تعطيـل بعضـها وهـا الصـفات الفعليـة، كام هو مهه  املعت لة

 .واملاتريدية

دلــة الرشــعية التــا هــا أدلــة يف األ امقــررً  الً مــع أن مســحلة توحيــد الربوبيــة تعتــر أصــ 

 .وأدلة عقلية، فطرية

وهناك مقاصد من الرشيعة تد  عـىل توحيـد الربوبيـة الـهي مل يكـن حمـل  ـالف بـني  

 . فعن مجهور بنا آدم يقرون بحصل الربوبية؛ ورت بني مجهور األمم، املسلمني

وكان الغل   ،وإنام األصل الهي ُبِعَ  الرسل عليهم الصالة والسالم بتقرير  وتفصيله

 .هو توحيد األلوهية، يف بنا آدم افيه يبائعً 

 .ايف كت  املتكلمني كثيً  الكننا رت نجد هها التوحيد مهكورً  

وإنـام ألهنـم يعتـرون أن مسـائل ، ليس ألن املتكلمني يرون جواز الرشـك يف األلوهيـة 

د مـن تقريـر توحيـد فالبـ، الصفات وما يتعلأ هبا من املسائل يرتب  تقرير  بمسحلة الربوبيـة

 .ثم بعد ذل  تقرير مسائل الصفات واألفعا  وغي ذل ، الربوبية

ولـيس هلـا اتصـا  هبـها التقريـر الـهي ، وأما توحيد األلوهية فـيون أنـه مسـحلة منفكـة

 .وهها من أوجه غلطهم يف هها التوحيد، اعترو 

 :السب  يف إفراد توحيد األسامء والصفات

  .«إن اهلل واحد رت رشي  اهلل»: وقو  الطحاوي رمحه اهلل

 .  فعنه ذكر توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية، هها من أثر السنة عىل الطحاوي رمحه اهلل

 :وقد كان الشائع يف كالم املتقدمني من أهل العلم أن التوحيد عىل النوعني

 .توحيد املعرفة وتوحيد الطل  والقصد: أو، توحيد علما وتوحيد إرادي 
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ويد ل يف توحيد ، ن أن توحيد املعرفة أو التوحيد العلما هو توحيد الربوبيةويهكرو 

، ويكون التوحيد الطلبا أو اإلرادي هـو توحيـد العبـادة، الربوبية مسحلة األسامء والصفات

 .  إفراد اهلل سبحانه وتعاىل بالعبادة الظاهرة والباطنة: الهي هو

صار طائفـة  مـن ؛ ملخالف للتوحيد فيهاولكن ملا حصل التعطيل يف األسامء والصفات ا

 :  فصاروا يقولون، أهل السنة واجلامعة خيصون األسامء والصفات باسم خمتص

 .وتوحيد األلوهية، وتوحيد األسامء والصفات، توحيد الربوبية

 .وهه  التقاسيم من باب ارت تالف اللفظا الهي ليس حتته ا تالف تضاد 

 :سلف وعند املتكلمنيعند ال (واحد رت رشي  له): تفسي

إن اهلل سبحانه وتعاىل واحـد رت رشيـ  لـه يف : أي، «إن اهلل واحد رت رشي  له»: وقوله

هها هو تفسي هه  اجلملـة عـىل معتقـد أهـل . . ربوبيته ورت يف ألوهيته ورت يف أسامئه وصفاته

 .السنة

 :  ولكنهم يقولون، وهه  اجلملة يبائعة يف كالم املتكلمني 

وذلــ  حســ  ، ورت يف صــفاته، ورت يف أفعالــه،   رت رشيــ  لــه يف ذاتــهإن اهلل وحــد

 :ويكون الغل  عىل هها التقرير من جهتني. تفسيهم للصفات واألفعا 

وواحــد يف ، واحــد يف ذاتــه: بــل قـالوا، أهنــم مل يــهكروا توحيـد األلوهيــة: اجلهـة األوىل

 .ية واألسامء والصفاتوهه  كلها تد ل حتذ توحيد الربوب، وواحد يف أفعاله، صفاته

يقصدون مههبهم ، وواحد يف صفاته، واحد يف أفعاله: أهنم حني يقولون: اجلهة الثانية

 .املقرر يف الصفات واألفعا  املخالف للسلف

 :التفصيل يف اإلثبات واإلمجا  يف النفا

 .«ورت يشء مثله»: وقوله
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ء  }: هها معتر بقوله تعاىل وهـها مـن النفـا املجمـل يف ، [11: رى]الشـو {َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

وذكـر ، واهلل سبحانه وتعاىل ملا ذكر ما يتعلـأ بحسـامئه وصـفاته ذكرهـا مفصـلًة مثبتـة، القرآن

: وكقولـه، [255: ]البقـرة {رت َتْحُ ـُهُ  ِسـنَة  َورت َنـْوم  }: كقوله تعاىل، إرت يف مواضع الً النفا سم

 .[49: ]الكهف {اَورت َيْظلُِم َربَُّ  َأَحدً }

 

 :  أهنم يقولون: ومن قواعد أهل السنة واجلامعة يف الصفات

ولكـن األصـل اًل، ويقـع سمـ الً واإلثبات يقع مفص؛ إن اهلل موصوف باإلثبات والنفا

 .  فيه يف القرآن هو التفصيل

 .ولكن األصل فيه اإلمجا اًل، وسم الً والنفا يقع مفص

كقولـه ؛ ذكـر أسـامء اهلل سـبحانه وتعـاىل فهو ما ذكر يف القرآن مـن: أما اإلثبات املفصل

ـالمُ }: تعاىل وُس السَّ وكـهل  ، اآليـات. . [23: ]احلرشـ {ُهَو اهلل الَِّهي رت إَِلَه إرِتَّ ُهَو املَْلُِ  اْلُقدُّ

َريِضَ اهلل َعـنُْهْم َوَرُضـوا }، [54: ]املائـدة {حُيِبُُّهْم َوحُيِبُّوَنـهُ }: كقوله تعاىل، ما ذكر من الصفات

 .  إىل غي ذل . . [119: ]املائدة {هُ َعنْ 

َوهلل األَْساَمُء احْلُْسنَى َفـاْدُعوُ  }: وهو يف األسامء يف مثل قوله تعاىلاًل، ويقع اإلثبات سم

وعنـد ، [60: ]النحـل {َوهللَِِّ املََْثُل األَْعىَل }: ويف الصفات يف مثل قوله تعاىل، [180: ]األعراف {هِبَا

 -ورت سيام من تح ر كـشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه اهلل -سنة واجلامعة هه  اآلية قرر أهل ال

 .فعن اخلالأ أوىل به؛ وهو الكام  املطلأ، أن كل كام  رت نقص فيه بوجه من الوجو 

مــع أنــ  إذا تتبعــذ هــه   -كـــشيخ اإلســالم -وإنــام تكلــم املتــح رون هبــها التفصــيل 

طلح القياس من حي  اللغة العربية يقتيضـ ألن مص، األحرف قد رت جتدها يف كالم السلف

 .يف مسائل الصفات افلم يكن معترً ، وإحلاق يشء بيشء، من التشابه أو التامثل انوعً 
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وقيـاس ، ولكن ملا تكلم أهل ارتصطالح بمصطلح القياس عىل معنى قيـاس الشـمو  

هبهم بنول هـو صار كثي من أهل الكالم يعترون مه؛ إىل غي ذل ، وقياس األوىل، التمثيل

 .مع أهنم رت يسلمون بهل ، عند التحقيأ من قياس الشمو  أو قياس التمثيل

 .،لكن هها هو حقيقة املهه  

قا  من قا  ؛ وهل يستعمل القياس يف حأ اهلل وصفاته، فلام وردت مسائل يف القياس 

، األوىل إنـه يسـتعمل يف حقـه سـبحانه وتعـاىل قيـاس: من املتح رين من أهل السنة واجلامعة

 .فعن اخلالأ أوىل به، وهو أن كل كام  مطلأ رت نقص فيه بوجه من الوجو 

ــُل األَْعــىَل }: ومح ــههم يف هــها القيــاس هــو قولــه تعــاىل مــع أن ، [60: ]النحــل {وهلل املََْث

 .أصح "الً مث"تسميته 

أيصــح : أو إذا قيــل، إرت إذا ُقصــد بــهل  البيــان للمخاطــ  اوينبغــا أرتَّ يســمى قياًســ 

 ؟ استعام  قياس األوىل يف حأ اهلل سبحانه

وألن ؛ اقتـداًء بحـرف القـرآن اورت يسمى قياًسـ "أعىل الً مث"ولكن يسمى ، نعم: فيقا 

، ومجيع صور القياس رت تليـأ بـاهلل سـبحانه وتعـاىل، القياس لفظ حصل فيه ايب اك وإمجا 

 .وإنام يستخدم يف حقه قياس األوىل

ويتحقـأ هـها بحصـلني رشيفـني ": هلل يف الرسـالة التدمريـةوهلها قـا  ابـن تيميـة رمحـه ا

فاملثالن املرضوبان هنا اا مـن بـاب قيـاس ، ثم ذكر الروح ونعيم اجلنة، "ومثلني مرضوبني

 .اقتداًء بحرف القرآن "الً مث"لكن ساماا ، األوىل

ء  َلـْيَس َكِمْثلِـ}: وأما النفـا املجمـل يف القـرآن فهـو املـهكور يف مثـل قولـه تعـاىل  {ِه يَشْ

 {رت َتْحُ ـُهُ  ِسـنَة  َورت َنـْوم  }: وأما النفا املفصل فهو املهكور يف مثل قوله تعاىل، [11: ]الشـورى

 .إىل غي ذل . . [49: ]الكهف {اَورت َيْظلُِم َربَُّ  َأَحدً }، [255: ]البقرة

 :  بمعنى، وأما النفا املفصل فهو فرل عن اإلثبات، والنفا املجمل هو األصل
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 االنفا الـهي رت يتضـمن أمـرً : أي، ه ليس يف القرآن نفا مفصل يراد به النفا املحضأن

َورت }: قوله تعـاىلاًل: فمث، إن النفا املفصل يف القرآن فرل عن اإلثبات: ومن هنا قيلا، ثبوتيً 

. . وهكـها، فتضـمن النفـا إثبـات العـد ، لكـام  عدلـه: أي [49: ]الكهف {اَيْظلُِم َربَُّ  َأَحدً 

 ا.ثبوتيً  افكل نفا مفصل يف القرآن فالبد من أن يتضمن أمرً : ليهوع

 

 :السب  يف عدم تفصيل النفا يف القرآن

ــَم مَلْ يفصــل النفــا يف القــرآن: فــعن قيــل مِل مل تنــف صــفات الــنقص بالتفصــيل : أي؟ فلِ

 ؟كاجلهل والعج  وغي ذل 

ومعلـوم أن املتقـابلني ، الً ألن اهلل سـبحانه وتعـاىل ذكـر يف كتابـه اإلثبـات مفصـ: فيقا  

 .تقابل التضاد أو التناقض يمتنع عند ثبوت أحداا ثبوت اآل ر

إىل : وأنه موصوف بالكالم والقـدرة، أن اهلل ملا وصف نفسه بحنه سميع وبصي: بمعنى 

 .ألن اجلمع بني الضدين ممتنع؛ ُعلم برضورة العقل أنه من   عن ضد ذل ؛ غي ذل 

 .لم أنه منفا برضورة العقل ورضورة الرشلفعن كل نقص ُيع: وعليه

وهـها ، فألن اهلل سبحانه وتعاىل مستحأ للكـام  منـ   عـن الـنقص: أما رضورة العقل

 .معروف بدرتئل عقلية

فكل ما ضاد هها اإلثبـات اًل، فألن اهلل ذكر يف كتابه اإلثبات مفص: وأما رضورة الرشل

 .ُيعلم برضورة الرشل أنه منفا
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 :لمني يف النفا واإلثباتطريقة املتك

وهـا طريقـة خمالفـة ، وطريقة املتكلمني هـا التفصـيل يف النفـا واإلمجـا  يف اإلثبـات

 .للقرآن وللعقل

 :  أما خمالفتها للعقل 

ورت يتضـمن ، الهي رت يد  عىل الكام ، فألن النفا الهي يستعملونه هو النفا املحض

 .فهو نول من التعطيلا، ثبوتيً  اأمرً 

ألن ؛ ن من فقه السلف رمحهم اهلل أهنم سموا أصـحاب هـها املـهه  باملعطلـةوهلها فع 

ألن األيبـياء املعدومـة واملمتنعـة تشـ ك ؛ من استعمل النفا املحض فعنه ينتها إىل التعطيل

 .يف هها النفا

أن كل موجود رتبد أن يكون له صـفات تليـأ : ومن أ ص القواعد الرشعية والعقلية 

فالبـد أن ، الـهي  لـأ اخللـأ وأبـدل الكائنـات، عاىل هو اخلالأ البـار واهلل سبحانه وت، به

 .يكون له من الصفات ما حيصل هبا هها الكام 

 :نفا التمثيل عن اهلل تعاىل من مجيع الوجو  

ء  }: وقوله تعاىل ، ليس كمثله يشء قائم يف الوجـود: أي ؛[11: ]الشـورى {َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 .فعن اهلل سبحانه رت حياط به علاًم ، الوجود وليس كمثله يشء متصور

وكل موجود علـم وجـود  أو مل يعلـم ، فعن كل ُمَتخَيل يتخيله الههن أو العقل: وعليه 

فـعن اهلل سـبحانه وتعـاىل منـ   ؛ اطلع املكلفون عىل ماهية وجـود  أو مل يطلعـوا: أي، وجود 

 .عن مماثلته

، معتقد األنبيـاء علـيهم الصـالة والسـالموهو ، ولهل  فعن عقيدة أهل السنة واجلامعة

وُيعلـم بـام فطـر ، أن اهلل سبحانه وتعاىل ُيعلم بـام أ ـر يف الكتـ  املن لـة عـىل أنبيائـه ورسـله

: وهـها هـو املـهكور يف قولـه تعـاىل، ولكـن رت حيـاط بـه علـاًم ، اخللأ عليه من صفاته وأفعاله



 

 
 يوسف بن حممد الغفيص: ورملعالي الشيخ الدكت 20

 ِمْن ِعْلِمِه إرِتَّ بِ }
 
ء فـعذا كـان هـها يف صـفة مـن صـفاته ، [255: ]البقـرة {اَم يَباءَ َورت حُيِيُطوَن بيَِشْ

 .ففيام يتعلأ بتامم ذاته من باب أوىل
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 :  قا  املصنف رمحه اهلل

 .(ورت إله معه؛ ورت يشء يعج  )

 الرشح:

 . «ورت يشء يعج  »: قوله رمحه اهلل

عـاىل رت وذلـ  أن اهلل سـبحانه وت، هه  اجلملة من اجلمل املجمـع عليهـا بـني املسـلمني

 .  يشء يعج  

حيصـل هبـا  الً ومن املالحظ أن اجلمل التا يهكرها الطحـاوي رمحـه اهلل تـارًة تكـون مجـ

 صــيص ملعتقــد أهــل الســنة واجلامعــة عــن معتقــد خمــالفيهم مــن املتكلمــني أو غــيهم مــن 

 .الطوائف

 حي  تكون اجلملة من معاقد ارتتفـاق بـني؛ رت حيصل هبا التخصيص الً وتارًة يهكر مج 

 .سائر طوائف املسلمني

فلـيس هنـاك طائفـة مـن الطوائـف ، هـه  مجلـة سمـع عليهـا «ورت يشء يعج  »: فقوله 

 . الف هه  اجلملة

 :معنى يبهادة أن رت إله إرت اهلل

 .«ورت إله غي »: وقوله

أنـه رت معبـود بحـأ إرت اهلل سـبحانه : وتفسي توحيـد األلوهيـة هـو، رت معبود غي : أي

 .ا هو معنى يبهادة أن رت إله إرت اهللوهه، وتعاىل
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 :عىل اهلل تعاىل (القديم)حكم إطالق لفظ 

 :  قا  املصنف رمحه اهلل

 .(دائم بال انتهاء، قديم بال ابتداء)

 الرشح:

وهــو مــن األلفــا  التــا اســتعملها ، مل يــرد يف الكتــاب ورت يف الســنة «القــديم»: لفــظ

ورت ســيام أن اللفــظ القــرآي ،  أن رت يعــر هبــاوكــان ينبغــا للمصــنف رمحــه اهلل، املتكلمــون

 .املناس  هلها املقام متحقأ

 }: فعن اهلل سبحانه وتعاىل قـا  
 
ء ـاِهُر َواْلَبـاطُِن َوُهـَو بُِكـٍل يَشْ ُ  َواآلِ ـُر َوالظَّ ُهـَو األَوَّ

م أنـذ اللهـ»: وقا  النبا صىل اهلل عليه وسلم كـام يف الصـحيح يف دعائـه، [3: ]احلديـد {َعلِيم  

، وأنذ الظاهر فليس فوق  يشء، وأنذ اآل ر فليس بعدك يشء، األو  فليس قبل  يشء

رت خيفى : معنا  «وأنذ الباطن فليس دون  يشء»: وقوله، «وأنذ الباطن فليس دون  يشء

 .عليه يشء سبحانه وتعاىل

قـا   كـام، "األو  الهي ليس قبله يشء": أو، "األو  بال ابتداء": فكان ينبغا أن يقو 

واهلل سـبحانه ، وهـو لفـظ سمـل، مل يـرد "القـديم"وذلـ  ألن لفـظ ، عليه الصالة والسالم

وتعاىل ُيوصف بام وصف به نفسه أو وصفه بـه رسـوله صـىل اهلل عليـه وسـلم مـن األحـرف 

فالبـد مـن ارتقتـداء بـالكلامت القرآنيـة والكلـامت ، أو األحرف والكلـامت النبويـة، القرآنية

 .النبوية

 اواملجملـة التـا حتتمـل حًقـ، ألحرف احلادثة التا مل ترد يف الكتاب ورت يف السـنةوأما ا

 .فعن مهه  السلف فيها التوقف يف لفظها والتفصيل يف معناهااًل؛ وباط
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، بـل ُيستفصـل عـن معنـا ا؛ ورت نفًيـ افكل لفظ سمل حادث فعنه رت ُيطلأ إثباًتـ: وعليه

 .به ما هو باطل ُرد  وإن ُأريد ، فعن أريد به ما هو حأ ُقبل

 .عر باأللفا  والكلامت الرشعية افعن كان املعنى حقً ؛ وأما اللفظ فيتوقف فيه 

 .هه  ها القاعدة يف األلفا  املجملة احلادثة

 .هو اللفظ الهي مل يهكر يف الكتاب والسنة -كام ذكرنا-واحلدوث 

 .د وا تالفألكثر من معنى بينها تضا الً هو أن يكون اللفظ حمتم: واإلمجا 

 :  وينبه هنا إىل مسحلة مهمة

فهو يف لسان العـرب ، بحصل اللغة: أي-وها أن اإلمجا  تارًة يكون بحصل الوضع       

 .لفظ سمل

 .وتارة يكون موجبه ارتستعام  وليس اللغة 

يف  اورت نفًيـ فعنـه رت يطلـأ إثباتـا، لسـان العـربمن جهة  الً وسم افعذا كان اللفظ حادثً  

وإن كـان مـن حيـ  ، من جهة ارتستعام  وسمال احادثً  اهل  إذا كان لفظً وك، تعاىل حأ اهلل

 اًل.اللغة ليس سم

 :ظاهر الكالم: أي "الظاهر"لفظ : مثا  ذل 

لكـن ملـا اسـتعملته الطوائـف صـار اًل، فهها اللفظ من حيـ  اللغـة العربيـة لـيس سمـ 

ون الظـاهر وطائفة أ رى يفرس، هحي  صارت طائفة منهم يفرسون الظاهر بالتشبياًل، سم

 .وغي ذل . . بالتحويل

 ا؟هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادً : وهلها ملا تكلم املتح رون

أن لفظ الظاهر لفـظ : كان جواب أهل السنة واجلامعة كـشيخ اإلسالم ابن تيمية وغي 

 . وإنام من جهة ارتستعام ، رت من جهة اللغة، سمل
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بـل يستفصـل ا؛ ورت نفًيـ اأن كل لفظ سمل حادث فعنه رت يطلأ إثباتً : ررةوالقاعدة املق 

واملعنـى احلـأ يعـر عنـه ، وإن أريد به ما هـو باطـل ُرد، فعن أريد به ما هو حأ قبل، يف معنا 

 .باأللفا  الرشعية

فـال يصـح يف هـها املقـام اسـتعام  ، هلـا افعذا ُعر عـن عقيـدة أهـل السـنة واجلامعـة بياًنـ

إنـام تسـتعمل يف مقـام خماطبــة أهـل ارتصـطالح الـهين مل يعرفـوا إرت هــها ، ا  املجملـةاأللفـ

 .ارتصطالح

ــارض  ــا  يبــيخ اإلســالم رمحــه اهلل يف درء التع ــار ": ق ــام ارتعتب ــها املق واألصــل يف ه

وأمـا خماطبـة أهـل ارتصـطالح ": ثم قا  ،"باألحرف والكلامت املهكورة يف الكتاب والسنة

 ."مما تسوغه الرشيعة إذا قام مقتضيه باصطالحهم فعن هها

كـالطوائف التـا مل تعـرف األلفـا  ؛ وهها إذا مل يمكن أن خياطبوا إرت هبـها ارتصـطالح

 .كالمية اوإنام استعملذ ألفاظً ، القرآنية والنبوية عىل التحقيأ

 

 :آ رية اهلل ع  وجل

 .«دائم بال انتهاء»: وقوله

 «اآل ر الهي ليس بعـد  يشء»مع أنه لو عر بحنه ، هها التعبي أجود من التعبي السابأ

 .ألن هها هو لفظ القرآن؛ لكان أجود وأصوب

 امع أن كليهام ليس موافًقـ «قديم بال ابتداء»: وقوله «دائم بال انتهاء»: والفرق بني قوله

فـعن ، ومـن جهـة اللغـة، فيه إمجا  مـن جهـة ارتصـطالح «القديم»أن لفظ ؛ للحرف القرآي

 .وقد يتقدمه غي ، املتقدم عىل غي : أي، اللغة لفظ إضايف القديم يف
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 :تن يه اهلل تعاىل عن الفناء والعدم

 :  قا  املصنف رمحه اهلل

 .(ورت يكون إرت ما يريد ، رت يفنى ورت يبيد )

 الرشح:

 . «رت يفنى ورت يبيد»: قوله

: أي، صـنف هبـا التن يـهومـراد امل، هه  األلفا  ليسذ مهكورًة يف الكتاب ورت يف السنة

ُكلُّ َمـْن َعَلْيَهـا َفـان  َ َوَيْبَقـى }: كام قا  تعاىل، أن اهلل سبحانه وتعاىل من   عن الفناء والعدم

رت »: وكحن هها هو معتر اإلمام الطحاوي يف تعبي  عندما قـا ، [27-26: ]الرمحن {َوْجُه َرٍبَ  

 .ولكنه ذكر  عىل جهة الفعل، «يفنى

 :ر عن اهلل أوسع من مقام الوصف والتسميةمقام اإل با

ولكـن مـع هـها ، وكان األوىل باملصنف يف هه  اجلمل املجملة أن يستعمل ما يف القرآن

وحتى لو مل يكـن ، ولفظها أصله معروف يف الرشل، فعهنا مفصلة، فعن مجلته ليس فيها تعقيد

 .الً سم اكهل  فعنه ليس لفظً 

 .يف القرآن الً اإل بار به وإن مل يكن مستعمساغ  الً فعن اللفظ إذا كان مفص 

وهها يتعلأ بمسحلة التفريأ بني وصف اهلل بالصـفة أو تسـميته بارتسـم وبـني اإل بـار  

 .عنه

 .فعن هها معتر باأللفا  الرشعية، فعذا قصد مقام ذكر أسامء اهلل وصفاته 
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عنـه بـام هـو صـحيح  وأما إذا قصد اإل بار العام عن اهلل سبحانه وتعاىل فعن هها يعـر 

 .الً وإن مل يكن من جهة اللفظ مستعم؛ بمقتىض الرشل واللغة

، وهلها فعن املسلمني يف الـدعاء خيـاطبون اهلل سـبحانه وتعـاىل بـام هـو مـن اإل بـار عنـه 

 .ولربام تعهر انضباطه رت تالف مسائل الناس وحاجا م

، بـاب ارتسـم والصـفة وباب اإل بار قد نص أئمة السنة واجلامعة عـىل أنـه أوسـع مـن

فهـها ، وإنـام يـحيف يف سـياق العمـوم، أو صـفةً  ما مل ُيهكر عـىل جهـة كونـه اسـاًم : واملقصود به

 .إذا كان لفظه ومعنا  مما رت ُيعارض النصوص الرشعية، يسوغ وإن مل يرد لفظه 

 

 :أقسام إرادة اهلل تعاىل

 : «ورت يكون إرت ما يريد»: وقوله

 :ىل جاءت يف القرآن عىل نوعنيإرادة اهلل سبحانه وتعا

 .إرادة التكوين: النول األو 

ْح َصْدَرُ  لإِِلْسـالِم َوَمـْن }: وها املهكورة يف مثل قوله تعاىل  َفَمْن ُيِرْد اهلل َأْن هَيِدَيُه َيرْشَ

ُه ََيَْعْل َصْدَرُ  َضٍيقً   .[125: ]األنعام {اَحَرًج  اُيِرْد َأْن ُيِضلَّ

اَم َأْمُرُ  إَِذا َأَراَد يَبْيئً إِ }: ويف قوله تعاىل   .[82: ]يس {َأْن َيُقوَ  َلُه ُكْن َفَيُكونُ  انَّ

 .األمرية الرشعية اإلرادة : لثايالنول ا

وها املهكورة يف مثل قولـه ، ورت تالزم بني اإلرادتني، وها أمر  سبحانه وتعاىل لعباد  

فهه  اإلرادة األمرية الدينيـة ، [185: ]البقـرة {بُِكْم اْلُعرْسَ  ُيِريُد اهللَُّ بُِكْم اْلُيرْسَ َورت ُيِريدُ }: تعاىل

 .الرشعية تقع خمالفتها من العصاة إما بالكفر أو ما دونه

فــعن هــه  رت ، بخــالف اإلرادة الكونيــة اخللقيــة وهــا إرادة التكــوين واخللــأ والتــدبي

 .رتبد أن يكون عىل هها الوجه فعنه افعذا أراد اهلل يبيئً ، يمكن أن يتخلف متعلقها
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فكل ما يقع وما سـيقع ومـا مل يقـع ممـا يمكـن وقوعـه فـعن اهلل سـبحانه وتعـاىل قـد أراد 

فكـل يشء ، وأراد عدم وقول ما مل يقع ومل يقدر وقوعه، وأراد وقول ما سيقع، وقول ما وقع

اَم َأْمُرُ  إَِذا َأَراَد يَبْيئً }: كام قا  سبحانه، بعرادته وهـه   [82: ]يـس {ُكـْن َفَيُكـونُ  َأْن َيُقـوَ  َلـهُ  اإِنَّ

 .إرادة التكوين واخللأ

 .و لأ اهلل سبحانه وتعاىل يقع بمحض األمر واإلرادة

وكخلقه ، فعهنا بتوس  السب  وهو العبد، كخلقه ألفعا  العباد، ويقع بتوس  السب  

 .وما إىل ذل ، لإلنسان فعنه بتوس  السب  واا األب واألم

أفعـا  : و اخلالأ للسب  وللمسب  ويحيف تفصيل هها يف مسـحلةواهلل سبحانه وتعاىل ه 

 .وبيان معتقد السلف يف ذل ، العباد

 

 :تن يه اهلل عن فروض الههن وتصوراته

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(ورت تدركه األفهام، رت تبلغه األوهام)

 الرشح:

 : «رت تبلغه األوهام»: قوله

 .هو ما يفرضه الههن ويعرض له: «الوهم»

 .هو ما يتصور  الههن: «الفهم»و

 .وهها من األوجه املمكنة يف تفسي الفهم والوهم 

 .وإرت لو أ هناها كمصطلحات كالمية أو فلسفية لطا  القو  فيها 

 :  واملعنى املقارب ملراد املصنف أنه أراد أن يقو  
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يخ كـام يقـو  يبـ-والـههن ، إن اهلل سبحانه وتعـاىل رت يبلغـه تصـور ورت فـرض الـههن

فتصور الههن أقرب إىل اإلمكـان ؛ "يفرض املحا  ولكنه رت يتصور ": -اإلسالم رمحه اهلل 

 .واهلل سبحانه وتعاىل من   عن ما يفرضه الههن، من فرضه

وقـد يكـون يف هـه  ، الفرض هو املرحلة األوىل التا يعرض فيها اليشء يف الـههنا: إذً 

فرفض الههن أن يتصور ذلـ  ، ل مرحلة التصورفعذا ما د رتً، وقد يكون حما ااملرحلة ممكنً 

وإما أن الههن عج  عن تصور  مع أنه قد يكون يف احلقيقـة مـن ، اليشء د  عىل أنه إما حما 

 .األيبياء املمكنة

 !  له أربعة أضالل اقد يفرض الههن مثلثً اًل: فمث

 .وهها من املحارتت التا رت يستطيع أن يتصورها

إن مـا ": اعتمدها يبيخ اإلسالم يف رد  عىل املخالفني قوله وهلها كان من القواعد التا 

ورت ، ذكر  الفالسفة أو غالة املتكلمني من الدرتئل العقليـة هـا فروضـات يفرضـها الـههن

وأمـا مـا يتصـور  الـههن ، ألن الههن قد يفـرض املحـا  واملمتنـع؛ اعتبار بام يفرضه الههن

سبحانه وتعاىل من   عام يفرضه الـههن ويتصـور  فاهلل ، فعنه يكون ممكن الوجود اتامً  اتصورً 

 ."اكامليً  احتى ولو كان تصورً 

 :«ورت تدركه األفهام، رت تبلغه األوهام»: وقوله

 :  أي، "أمروها كام جاءت بال كيف": هو من عبارات السلف كقوهلم 

 .رت نفا وجود وإنام نفا علم، مع نفا الكيفية عن اهلل سبحانه وتعاىل

: ام مالــ  يف قاعدتــه املتــواترة واملتلقــاة بــالقبو  عنــد ســائر أهــل العلــمكــام قــا  اإلمــ 

 ."والسؤا  عنه بدعه، واإليامن به واج ، والكيف سهو ، ارتستواء معلوم"

أن صفات اهلل سبحانه وتعاىل رتبد هلا مـن حقيقـة وكيفيـة : أي «الكيف سهو »: فقوله

 .ولكنها سهولة
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ألن اهلل أ رنــا أنــه اســتوى ومل خيرنــا كيــف ؛ لرشــلأمــا كوهنــا سهولــة فــهل  بدرتلــة ا

فـعن الكيـف إنـام ُيعلـم ، ألن العلـم بالكيفيـة ممتنـع؛ فارتستواء سهو  بدرتلة العقل، استوى

وهـو ، ومل نر اًل، واهلل مل خيرنا بالكيف مفص، باخلر املفصل أو باملشاهدة أو بمشاهدة النظي

 .والشبيه متعا  ومن   سبحانه وتعاىل عن املثيل

عـىل اإليـامن بـالعلم  اأن اإليـامن بـاخلر لـيس مبنًيـ: أي، «واإليـامن بـه واجـ »: وقوله

 .والناس يؤمنون بحيبياء كثية مع أهنم مل يعرفوا كيفيتها، فعن هها منف  عن هها؛ بالكيفية

 :نفا التمثيل أوىل من نفا التشبيه

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(ورت يشبه األنام)

 الرشح:

لكـن ، يف كالم األئمة رمحهـم اهلل الفظ التشبيه جرى ذكر  منفيً  «ورت يشبه األنام»: ولهق

 .هها اللفظ مل يستعمل يف الكتاب ورت يف السنة

ومن هنا فعن التعبي بنفا التمثيل يكون أصح من جهة أنـه اللفـظ الـهي ُعـر بنفيـه يف  

ء  }: قا  تعاىل، القرآن  .[11: رى]الشو {َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

بـل كــان األوىل أن ينفـا ذلــ  ، بالـهكر لــيس هـو األوىل «األنــام»و صـيص املصـنف 

م بنـا آدم؛ إرت إذا أريد أن هها من باب قياس األوىلا، مطلقً  وإذا ، فعن اهلل سبحانه وتعاىل كرَّ

 .عن مشاهبتهم فغيهم ممن هو دوهنم من باب أوىل اكان اهلل سبحانه وتعاىل من هً 

فعنـه هبـها ارتعتبـار يكـون ، سـائر املخلـوقني "باألنام" كالم املصنف بحن املراد أو ُيَفرسَّ 

 ا.ممكنً 

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(قيوم رت ينام، حا رت يموت)
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 الرشح:

مـع ، وذكر النفـا، ذكر املصنف اسم احلا والصفة املتضمنة له: «حا رت يموت»: قوله

ن رت يلحأ به نفا ما يضاد  إرت يف املوارد املهكورة يف القرآ اأن األصل أن اللفظ املفصل إثباتً 

 .يف النصوص عىل هها الوجه

  

 اًل: فمث

، ألن العلـم بـالنفا علـم قـاطع؛ إذا ذكر السميع والبصي فعنه يهكر ورت يلحأ به النفا

 .فلام ثبذ أنه سميع ُعلَِم أنه من   عن ضد ذل ا، من باب أن املتقابلني يمتنع ثبو ام معً 

اهلل رت إَِلـَه إرِتَّ }: ألن اهلل سـبحانه وتعـاىل قـا ، «حا رت يموت»: املصنف قا  هنالكن  

فلــام حصــلذ هــه  املناســبة يف هــها  [255: ]البقــرة {ُهــَو احْلَــاُّ اْلَقيُّــوُم رت َتْحُ ــُهُ  ِســنَة  َورت َنــْوم  

 .السياق جرى املصنف عىل هها ارتعتبار

 .يلحأ به النفا الهي يعلم ثبوته معهوإرت فعن األصل أن اللفظ املفصل رت  

 

 :املنفية عن اهلل "احلاجة": التفصيل يف معنى

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(رازق بال مئونة،  الأ بال حاجة)

 الرشح:

فألنه مل يهكر يف  اأما كونه حادثً ، لفظ سمل حادث «احلاجة»: « الأ بال حاجة»: قوله

 .فهها باعتبار ارتستعام  الً وأما كونه سم، الكتاب ورت يف السنة

 اًل: مث
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علامء األيباعرة ملا تكلموا يف مسحلة حكمة اهلل مل يرصـح أحـد مـنهم بنفـا احلكمـة عـن 

ملـا قـا  ابـن ، كام قا  يبيخ اإلسالم ابـن تيميـة يف رد  عـىل ابـن املطهـر يف منهـاج السـنة، اهلل

: وأمـا قولـه": اإلسـالم قا  يبـيخ، "إن بعض طوائف السنة ينفون عن اهلل احلكمة": املطهر

ومع هها فـعن ، فعنام يريد به مهه  األيبعرية، إن بعض طوائف السنة ينفون عن اهلل احلكمة

بل هها رت يعـرف عـن أحـد ، األيبعري وسائر أصحابه مل ينطأ أحد منهم بنفا لفظ احلكمة

 .لكنهم رت يعرون بنفيها، فعهنم وإن كان حقيقة مههبهم نفا احلكمة، "من املسلمني

 :اوهلـها نجـد يف كتـ  األيبـاعرة كثـيً ، وحاجـة الكن األيباعرة سـموا احلكمـة غرًضـ

 ."فصل يف أن اهلل من   عن األغراض واحلاجات"

 :  ومرادهم باحلاجات واألغراض 

 .هو معنى احلكمة املعروف يف كالم السلف رمحهم اهلل

معناهــا فــعهنم وأمــا ، وإذا ذكــر األيبــعرية احلكمــة فرســوها بمحــض اإلرادة واملشــيئة 

 .ينفونه حتذ مسمى الغرض واحلاجة

 .وهها حرف فيه تردد، « الأ بال حاجة»: فقو  املصنف: وعليه

حتى ولـو مل ، فعننا لو أ هنا اللفظ حس  وضع اللغة العربية فعن اجلملة تكون مناسبة 

فظـه يف ولا، واخلـر إذا كـان صـحيحً ، هها من باب اإل بـار: يرد اللفظ يف القرآن فعننا نقو 

 .اللغة صحيح فال يل م الترصيح به يف الكتاب أو السنة

صار يراد به عند األيبـاعرة وكثـي مـن  «احلاجة»: ألن لفظ؛ لكن هه  اجلملة فيها نظر 

وهـها هـو الـهي جعـل بعـض ، املتح رين نفا احلكمة والتعليل ألفعا  اهلل سـبحانه وتعـاىل

، إنـام ملحـض املشـيئة، س حلكمة ورت لعلـةرشاح الطحاوية يفرسون ذل  بحنه  لأ اخللأ لي

 .ولكنه  لأ اخللأ حلكمة، وهو مستغن عن  لقه، هو اخلالأ: فالصحيح أن يقا 

وإذا كـان ": قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل تعـاىل، ومجيع حكمته سبحانه رت يعلمها الناس

بـهل  قولـه ويريـد -أمر  سبحانه وتعاىل خيفى عىل كثي من الناس مراد  به فكيف بحكمته 
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التـا رت يعلمهـا عـىل الـتامم  - [101: ]املائـدة {رت َتْسَحُلوا َعْن َأيْبَياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكمْ }: تعاىل

ـنَّ }: كقولـه، وإنـام يعرفـون أصـوهلا ومجلهـا، مل  مقـرب ورت نبـا مرسـل َوَمـا َ َلْقـُذ اجْلِ

سائر ما يقع يف هها الكون من احلركـة والسـكون لكن ، [56: ]الهاريات {َواإِلنَس إرِتَّ لَِيْعُبُدونِ 

فـعن تفاصـيل العلـم هبـه  األيبـياء حمـض ، واألفعا  والتقدم والتح ر واملآرتت وما إىل ذل 

 ."حأ اهلل سبحانه وتعاىل

 

 :عموم رزق اهلل خللقه

 :قو  املصنف رمحه اهلل

 .(رازق بال مئونة)

 الرشح:

 .ق من يشاءأن اهلل سبحانه وتعاىل هو الرازق يرز: أي

ومسحلة الرزق تكلمذ املعت لة فيها من جهة أن رزقه سبحانه وتعاىل هل هـو سـائر مـا  

 ؟ أم أن الرزق رت يضاف إرت ملن آمن بها، يقع لعباد  حتى ولو كان العبد كافرً 

قـا  يبـيخ اإلسـالم رمحـه ، فهه  طائفة من املعت لة إىل أن الرزق  اص بمـن آمـن بـه

بل رزقه سـبحانه وتعـاىل لسـائر مـن  لـأ مـن ، لف إلمجال السلفوهها  صيص خما": اهلل

 ."بنا آدم وغيهم من آمن منهم ومن كفر

 

 :قا  املصنف عليه رمحة اهلل

 .(باع  بال مشقة، مميذ بال خمافة)

 الرشح:
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اجلمل التا تقدم ذكرها إىل هه  اجلملـة كلهـا سملـة متفـأ عليهـا يف اجلملـة بـني سـائر 

 . يهكر املصنف مجلًة خمتصًة يقع هبا التميي  ملهه  السلف عن غيهمومل، طوائف املسلمني

، خيتلـف عـن تفسـي السـلف هلـا اوبعض الطوائف قد تفرس بعض هـه  اجلمـل تفسـيً 

 .رت تالفهم يف مناطا ا

يقـو  يبـيخ ، "أن اهلل سبحانه وتعاىل مستحأ للكـام  منـ   عـن الـنقص": قاعدة الً مث 

رت أحـد ، هه  قاعدة متفأ عليهـا بـني سـائر طوائـف املسـلمني": هللاإلسالم ابن تيمية رمحه ا

وإنام ا تلـف املسـلمون يف ، عن النقص اللكام  من هً  اينازل يف كون الباري سبحانه مستحقً 

 ."حتقيأ مناطها

هل هو بعثبات الصـفات أم بنفـا الصـفات كـام ذهبـذ اجلهميـة : يف تفسي الكام : أي

 .الكالمية واملعت لة وكثي من الطوائف

 ؟أم بالتفويض، أم بعثبات بعض الصفات ونفا بعضها 

 

 :حقيقة املوت عند أهل السنة وغيهم

 .أن اهلل سبحانه وتعاىل هو اخلالأ املحيا املميذ: أي «مميذ بال خمافة»: قوله

كام نقل اإلمجال عليه غي واحـد مـنهم اإلمـام ، واملوت عند أهل السنة واجلامعة خملوق 

 .وكهل  عند مجهور الطوائف الكالمية، رمحه اهلل ابن تيمية

ـِهي بَِيـِدِ  املُْْلـُ  }: فعن اهلل سبحانه وتعاىل قا ؛ وهها هو ظاهر القرآن والسنة َتَبـاَرَك الَّ

ـِهي َ َلـَأ املَْـْوَت َواحْلََيـاةَ   َقـِدير  َ الَّ
 
ء فجعـل املـوت أحـد ، [2-1: ]امللـ  {َوُهَو َعـىَل ُكـٍل يَشْ

: هل  ثبذ عـن النبـا صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم كـام يف الصـحيحني أنـه قـا وك، خملوقاته

 .«ر فيهبح بني اجلنة والنا، يؤتى باملوت يوم القيامة عىل صورة كبش أملح»

 .للفالسفة الهين زعموا أن املوت عدم حمض افاملوت خملوق  الفً  
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 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(قبل  لقه ما زا  بصفاته قدياًم )

 ح:الرش

هه  اجلملة من اجلمل التا فيها  صيص ومتيي  للمهه  الهي يتقلد  الطحاوي رمحه 

 .فها ليسذ سملة كاجلمل السالفة، اهلل

 .ومع كوهنا مفصلًة من جهة إرت أهنا سملة من جهة أ رى 

ألن اجلهميـة ، أما كوهنا مفصلة ممي ة فألهنا أ رجذ قـو  اجلهميـة واملعت لـة وأبطلتـه 

 :  يقولون واملعت لة

ورت يثبتـون صـفًة قائمـًة بهاتـه سـبحانه ، إن اهلل تعاىل حدث لـه الفعـل بعـد أن مل يكـن  

 .وتعاىل

ورت سـيام ، ألهنـا مل متيـ  قـو  السـلف عـن قـو  األيبـاعرة، ولكنها سملة من وجه آ ر

 .املحققني منهم املقاربني لطريقة األئمة

 :  قو ومن جهة تقرير مسحلة الصفات عىل جهة اإلمجا  ن

إن اهلل سبحانه وتعاىل بع  رسوله صىل اهلل عليه وسلم وأنـ   عليـه القـرآن الـهي فيـه 

وهلـها فـعن ؛ وعىل هها اتفأ األنبيـاء والرسـل وأتبـاعهم، ذكر أسامئه سبحانه وتعاىل وصفاته

مهه  أهل السنة واجلامعة كام هو مقرر ومعلوم أن اهلل سبحانه وتعاىل موصوف بام وصـف 

من غي حتريـف ورت ، وبام سام  ووصفه به رسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم، سهوسمى به نف

 .ومن غي تكييف ورت متثيل، رت يف األحرف ورت املعاي، تعطيل

بل أهل السنة واجلامعة وسـ  بـني املعطلـة مـن اجلهميـة واملعت لـة ومتكلمـة الصـفاتية  

 .وبني املشبهة واملجسمة، الهين يباركوا يف التعطيل
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هم وسـ  يف هـها البـاب كـام هـم وسـ  يف سـائر أبـواب أصـو  الـدين بـني طوائـف ف 

 .املسلمني

وهــو مــن أ ــص أصــو  اإليــامن -وأو  خمالفــة ظهــرت يف بــاب األســامء والصــفات 

فـ عم أن اهلل رت يوصـف بصـفة ورت ، ملـا أظهـر اجلعـد بـن درهـم مقالـة التعطيـل -والربوبية

وصارت هه  املقالـة تسـمى عنـد السـلف ، فوانوتابعه عىل ذل  اجلهم بن ص، يسمى باسم

ثـم ، ألنـه هـو الـهي أيبـاعها وأذاعهـا ونرشـها؛ مقالة اجلهمية نسـبة إىل اجلهـم بـن صـفوان

 .فصاروا يقررون هها املهه ، تقلد ا املعت لة كـحيب اهلهيل العالف ومن بعد 

 ؟من هم اجلهمية

دمني من أئمـة احلـدي  رت يعنـى يف كالم املتق "اجلهمية"أن : وهنا يشار إىل مسحلة وها

سـواء كـان ، وإنام يعنـى بـه كـل مـن نفـى الصـفات، به رضورًة أتبال اجلهم عىل سائر أصوله

وهلـها يف فتنـة  لـأ القـرآن يف زمـن املـحمون و ؛ من حي  األصو  أو مل يكن كـهل  اجهميً 

   ، "اجلهميةالرد عىل ": وسموا الرد عليهم، "جهمية": املعتصم سمى السلف املخالفني هلم

ذل  ، سواء كانوا من أتبال اجلهم أو من املعت لة، نفاة الصفات: ومرادهم باجلهمية هنا

 .أن املعت لة تشارك اجلهم يف نفا الصفات

لـيس مـن جهـة نفيـه ، ولكن من املعلوم أن علامء املعت لة يكفـرون اجلهـم بـن صـفوان 

ن وأتباعـه املختصـني بـه وبـني فعن بني اجلهم بن صفوا، للصفات بل من جهة مسائل أ رى

 :وعىل سبيل املثا ، يف األصو  ااملعت لة فروقً 

 :الفرق بني املعت لة واجلهمية

واجلهـم بـن صـفوان عـىل ، املعت لة وعيدية يف مسائل اإليـامن واألسـامء واألحكـام -1

 .فهو عىل مهه  املرجئة الغالة، النقيض من ذل 



 

 
 يوسف بن حممد الغفيص: ورملعالي الشيخ الدكت 36

يف حــني أن ، وأنــه خملــد يف النــار، قــد اإليــامناملعت لــة تــ عم أن مرتكــ  الكبــية يف -2

 .وأنه رت يرض مع اإليامن ذن ، اجلهم بن صفوان يرى أن اإليامن هو حمض املعرفة

يف حـني  -أن العبد سبور عىل فعلـه: أي-فعن اجلهم من غالة اجلرية : مسحلة القدر -3

 .لعبد مستقل بفعلهبل ا، إن اهلل مل خيلأ أفعا  العباد: يقولون، أن املعت لة قدرية

ــنهم يف مســحلة األســامء والصــفات ايبــ اك وافــ اق -4 ــة تقــر بحصــل ، بي فــعن املعت ل

 .يف حني أن اجلهم بن صفوان رت يقر باألسامء ورت بالصفات، األسامء

ورت نقـو  إهنـم ، وهلها فعن املعت لة يف اجلملة دون اجلهـم بـن صـفوان مـن هـها الوجـه 

لت مون أن يسمى الرب سبحانه وتعاىل بسائر ما سمى به نفسـه أو ألهنم رت ي، يثبتون األسامء

أنـه حـا علـيم : والهي يتفقون عليه هـو، ولكن أصل األسامء عندهم ثابذ، سام  به رسوله

 .أنه سميع بصي: وزاد بعض طوائفهم، قدير

 .فهه  األسامء اخلمسة ها مدار اإلثبات عند املعت لة 

 :ظهور املشبهة

وأو  مـن حفـظ ، املتقدم قوم يشبهون صفات الباري بصفات  لقه لقد ظهر يف ال من

، عنه مـهه  التشـبيه هـم طائفـة مـن غـالة الرافضـة اإلماميـة كــهشام بـن احلكـم الرافيضـ

 .وهشام بن سامل اجلواليقا وأمثاهلام

 :فلم يكن إذ ذاك يف الناس إرت إحدى ثالث مقارتت

أن اهلل لـه ، لصـحابة وأئمـة التـابعنيوها األصل املجمع عليه بـني ا: مقالة السلف -1

 .أسامء حسنى وصفات عال تليأ بجالله

 .مقالة املعطلة اجلهمية نفاة الصفات -2

 .مقالة املشبهة -3
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 :ظهور الكالبية واأليبعرية واملاتريدية

 :  اا، ثم حدث أن جاء رجالن بعد القرون الثالثة الفاضلة

، وقـد ظهـرا يف آ ـر زمـن اإلمـام أمحـد .وأبو منصـور املاتريـدي، أبو احلسن األيبعري

وكـان ، وهو من علامء الكالم، وقبل ههين الرجلني رجل اسمه عبد اهلل بن سعيد بن كالب

 .عىل املعت لة امن أيبد الناس ردً 

ويـ عم أنـه توسـ  بجمعـه ، من مهه  األئمة ومـهه  املعت لـة املفقً  اوانتحل مههبً  

، قـدمها ولكنـه رت يثبـذ الصـفات الفعليـةفكان يثبـذ أصـو  الصـفات ويقـو  ب، بني ذل 

وأنــه معنــى واحــد أزيل رت يتعلــأ بالقــدرة ، إن اهلل موصــوف بصــفة الكــالم": يقــو  الً فمــث

 .لهل  رت يكون عند  بحرف ورت صوت مسمول اوتبعً ، "واملشيئة

ولكنـه ، وموصـوف بالرضـا، ولكنـه واحـد أزيل، إن اهلل موصـوف بالغضـ ": ويقو 

 .وهكها، "واحد أزيل

صـاح  ، الناس  املعـروف، وقد انتحل رأيه أمثا  احلارث بن أسد املحاسبا الصويف

وقرر احلارث املحاسـبا هـها املـهه  الـهي قالـه ، "فهم القرآن"وكتاب ، "الرعاية"كتاب 

 .وهو كتاب مطبول، "فهم القرآن"ابن كالب يف كتابه 

 .ومنه ذل  الوقذ صار ما قرر  ابن كالب يضاف إىل أهل السنة

إن ألهــل السـنة فيهــا ": وهلـها نجـد أن احلــارث املحاسـبا يف الصــفات الفعليـة يقـو  

ثـم خيتـار القـو  ، وَيعل ما قاله ابن كالب هـو القـو  اآل ـررتً، فيجعل لألئمة قو، "قولني

 .حتى ظهر األيبعري و املاتريدي بعد احلارث بن أسد و ابن كالب، الهي قاله ابن كالب
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 :ريعقيدة أيب احلسن األيبع 

، وهها سمع عليه بني األيباعرة وسائر أهـل املقـارتت والسـي، األيبعري أصله معت يل

وأنـه صـنف للمعت لـة ا، وصح يف كتبه بحنه كان معت لًيـاًل، طوي اوقد مىض يف ارتعت ا  زمنً 

 .ف هلم مثلهاصن  مل يُ  اكتبً 

ألنـه ؛ اجلبـائا واأليببه أنه كان زمن ارتعت ا  عىل طريقة أيب عيل حممد بن عبد الوهاب

وهـها رت  ـالف فيـه بـني ، ثم رجـع األيبـعري عـن ارتعتـ ا ، تتلمه عىل يديه ونشح يف كنفه

ورت مـن سـائر أهـل املقـارتت ، ورت مـن أصـحاب السـنة املحضـة، رت مـن األيبـاعرة، الناس

 .والسي

 ؟ إىل أي يشء رجع األيبعري: إنام الهي حصل فيه تردد وكالم هو

 :هنا أحد مسلكني

أي أنـه مـرَّ ا، ثـم رجـع سـنيً ا، ثم رجـع كالبًيـ اأن األيبعري كان معت ليً : األو  املسل 

 .بثالثة أطوار

وهو غل  حمض ملن نظر كت  األيبعري وتحمـل ، وهها القو  يعتمد  كثي من الباحثني

 .ونظر كت  املحققني كـشيخ اإلسالم رمحه اهلل، كالمه

املـهه  األو  هـو : إرت مـههبني أن األيبـعري لـيس لـه: وهو الصواب: املسل  التايل

 .ثم ملا ترك مهه  املعت لة انتحل مهه  أهل السنة، ارتعت ا 

ثم ملا تـرك ارتعتـ ا  وانتحـل ا، أما من حي  احلقيقة العلمية فعن األيبعري كان معت ليً 

علمـه بـالكالم  -كـام يقـرر يبـيخ اإلسـالم يف منهـاج السـنة وغـي -مهه  أهل السنة كان 

وكــان علمــه بمقــارتت ، الً مفصــ املتكلمــني مــن املعت لــة وغــيهم علــاًم  وأصــوله ومقــارتت

 .الً سم السلف واألئمة علاًم 
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فصـار اًل، سمـ افح ـه  أ ـهً ، ألنه اعتنأ مهه  أهل السـنة عـن بعـض حنبليـة بغـداد 

إن و، مل حيقـأ ذلـ  الً سم لكن لكون علمه هبا علاًم ، األيبعري يقصد إىل حتقيأ مقالة األئمة

 .نول ترق إىل األفضل كان عند 

 :يبعرياإلبانة واللمع لألمقارنه بني كتايب 

 .ها أجود ما كت  -كاإلبانة-فكتبه األ ية 

وأن ا، وجدت بني الكتابني فرًقـ الً مث "اللمع"وكتاب  "اإلبانة"وإذا قارنذ بني كتاب  

 ."اللمع"أجود بكثي من كتاب  "اإلبانة"كتاب 

بـل بقـا عليـه مسـائل كثـية ، إىل السـنة املحضـة لكن مع هها فعن األيبـعري مل خيلـص

 .وأ ص ذل  مسحلة الصفات والقدر واإليامن، ا تلطذ عليه

مـن األيبـعري  رتً بل إن ابـن كـالب أجـود حـا، فهو يف الصفات عىل طريقة ابن كالب 

ألن ابن كـالب يثبـذ الغضـ  ؛ كام يرصح بهل  اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل يف مواضع كثية

، "ولكنـه واحـد أزيل، إن اهلل موصـوف بالغضـ ": ويقـو ، نحوها من الصفاتوالرضا و

يف حــني أن األيبــعري يفرســ ، بــل يثبتهــا صــفًة أزليــة، ورت يفرســ الغضــ  والرضــا بــاإلرادة

 .الغض  والرضا بصفة اإلرادة

، وأبطـل مـهه  القدريـة املعت لـةا، فعن األيبعري أبطـل اجلـر لفًظـ: وكهل  يف القدر

حي  إن لفظ الكس  لفظ مسـتعمل - الكس  فوافأ أهل السنة واجلامعة لفظً ولكنه قا  با

: ]البقـرة {هَلَـا َمـا َكَسـَبْذ َوَعَلْيَهـا َمـا اْكَتَسـَبْذ }: يف القرآن وقد أضيف إىل العباد كقوله تعـاىل

لكنـه فرسـ و، إىل غي ذل  من اآليات [38: ]املدثر {ُكلُّ َنْفس  باَِم َكَسَبْذ َرِهْينَة}: وقوله، [286

إن للعبد قدرًة ومشيئًة مسـلوبة التـحثي يقـع الفعـل عنـدها رت ": فقا ا، جريً  االكس  تفسيً 

 .ولكنه دون اجلرية املحضة، فهو جري، "هبا
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إن مـا قـرر  ": وهلها نجد علامء األيباعرة كــالشهرستاي و اجلـوينا و الـرازي يقولـون

أن العبـد : الكسـ  معنـا ": يقـو  الـرازيوكـهل  ، "أبو احلسن يف هها املقام جر متوس 

 ."سبور يف صورة خمتار

ألن األيبـاعرة مــههبهم معـروف يف مســحلة ، وهـها املـهه  هــو أحـد مــهاه  اجلريـة

ومن هنـا ا تـاروا مـهه  ، ويتواون أنه رت يصح يف هها إرت قو  القدرية أو اجلرية، القدر

 .اجلر

وهــو هبــها ، "ن اإليــامن هــو التصــديأإ": يقــو  األيبــعري: كــهل  يف مســحلة اإليــامن

 .مقارب لقو  غالة املرجئة وإن كان ليس مثلهم

ــه فقــد صــار يتباعــد عــن املســائل املفصــلة التــا مل حُي  وينطــأ ، كمهــاوأمــا يف آ ــر كتب

أنــه يــهكر اآليــات واألحاديــ  ورت : أي، بالعبــارات الســلفية املجملــة ويــدعها عــىل إمجاهلــا

 .يتكلم يف تفصيلها أو تفسيها

ونؤمن بحن اهلل مستو  عىل العـر  ": يف كتاب اإلبانة وهو من آ ر ما كت  يقو  الً فمث 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِ  اْسَتَوى}: كام يف قوله ؟ لكنـه رت يفصـل مقصـود  بارتسـتواء ،" [5: ]طه {الرَّ

 ."اإن ارتستواء فعل فعله بالعر  صار به مستويً ": ويف كتبه األ رى يقو 

 .بذ ارتستواء الهي كان يثبته السلفأي أنه رت يث

 -األيبـعرية: أي-وأما من قـا  مـنهم ": ومن هنا قا  يبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

بكتاب اإلبانة الهي صنفه األيبعري يف آ ر عمر  ومل يظهـر مقالـًة تنـاقض ذلـ  فهـها يعـد 

 ."سرد ارتنتساب إىل األيبعري بدعةلكن ، من أهل السنة

 .خ اإلسالمهها نص كالم يبي
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وقد توهم بعض الباحثني أن اإلمام ابـن تيميـة رمحـه اهلل يـرى أن األيبـعري مـر بثالثـة 

وهـو ، هـو طـور السـلفية املحضـة "اإلبانـة"وأن الطور األ ي الهي كتبـه يف كتـاب ، أطوار

 .ليس كهل 

وإن كــان ، مجـل سـلفية "اإلبانـة"إنـام مـراد اإلمـام ابـن تيميـة رمحـه اهلل أن مجـل كتـاب  

إذا أتى ملسحلة فيهـا  ـالف بـني األئمـة واملعت لـة فعنـه يفصـلها  "اإلبانة"األيبعري يف كتاب 

 .ويقيض عىل مهه  املعت لة ويبطله

منهـا اسـتدرتله بقولـه ، فعنه أثبذ الرؤية واستد  بـدرتئل فاضـلةاًل، كمسحلة الرؤية مث 

وهـو قـدر زائـد ، إلدراك هو الـهي ُنفـاإن ا": قا  [103: ]األنعام {رت ُتْدِرُكُه األَْبَصارُ }: تعاىل

وهـها اسـتدرت  فاضـل ، "ونفا القدر ال ائد دليـل عـىل أن أصـل الرؤيـة ثابـذ، عىل الرؤية

 .اعتمد  يبيخ اإلسالم يف كتبه

وإنـام يقـف عـىل ، وإذا جاء إىل اخلالف الـهي بـني ابـن كـالب واألئمـة فعنـه رت يفصـله

 .اإلمجا 

 

 

 

 

 :أسباب التباس مهه  األيبعري

 :من جهتني الً قد صار مهه  أيب احلسن األيبعري مشكل

إنـه عـىل مـهه  اإلمـام أمحـد بـن : أنه ينتحل مهه  أهل السنة ويقـو : األوىلاجلهة 

قـد أبطلـتم قـو  املعت لــة : فـعن قيــل": ملـا قـا  "اإلبانــة"وهـها صح بـه يف كتـاب ، حنبـل

 ؟ دينون اهلل بهفام قولكم الهي تقولون به ودينكم الهي ت، واخلوارج واملرجئة
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ثـم أثنـى عـىل ، "هو ما كان عليه أصحاب رسـو  اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم: قا 

وملـا ، ونحن بكل ما يقو  بـه أبـو عبـد اهلل أمحـد بـن حنبـل قـائلون": ثم قا ا، الصحابة  يً 

 ."فعنه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل، يعتقد  معتقدون

حتـى إن بعـض احلنابلـة كــحيب بكـر عبـد ، محـد بـن حنبـلبارتنتامء لإلمام أ افكان متشبثً 

 .الع ي  كان يعد  من متكلمة احلنابلة

ل يف املسائل التا فيها  الف بني ابن كالب مِ أنه يف كتبه األ ية صار َُي : اجلهة الثانية

وهلـها السـب  انتحـل ؛ ويستعمل العبارات املجملة الصحيحة من حي  حروفها، والسلف

 .لأ كثي من الفقهاء وتحثروا بهمهه  األيبعري  

 :عقيدة املاتريدي والفرق بينه وبني األيبعري

ولكنـه وإن كـان ، بـالرد عـىل طائفـة مـن املعت لـة اومعروًفـ اأما املاتريدي فكان مشهورً 

، "الـهي عليـه أهـل السـنة"و، "قا  أهـل السـنة": ويقو ، يسما مههبه مهه  أهل السنة

فــاأليبعري  ـي منـه ، مباينًة ملهه  السلف مـن األيبـعري فعنه أكثر؛ "إمجال أهل السنة"و

 :من جهتني

ــة األوىل ــتامء: اجله ــة ارتن ــن جه ــظ ؛ م ــتعام  لف ــه اس ــرى يف كالم ــعري رت ت ــعن األيب ف

يف حـني أن املاتريـدي ، وأمثاهلا يف وصف مقالة املتقدمني مـن األئمـة "النابتة"أو "احلشوية"

فاملعت لـة كـانوا يسـمون مقـارتت ، م املعت لـةوهو استعام  د ل عليه من كال، يستعمل هها

 .السلف بمقارتت احلشوية وأمثاهلا

فعن املاتريدي أقـرب مـا يكـون إىل طريقـة أيب ؛ من حي  احلقائأ العلمية: اجلهة الثانية

وأمـا األيبـعري فهـو أجـود منـه يف ، مع أن اجلوينا جاء بعـد ، املعايل اجلوينا من األيباعرة

 .ارتستدرت  واملسائل
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أعنا مهه  األيبعري ومهه  أيب منصور املاتريـدي -لكن مع هها فههان املههبان و

 .صار هلام تحثي واسع عىل الكثي من الفقهاء املتح رين -

 :حتو  الرافضة من التشبيه إىل ارتعت ا 

ومل يثبتـوا عـىل هـها املـهه  فقـد ، وأما مقالة املشبهة األوىل فهـا قـو  لغـالة الرافضـة

 .ملعت لة نول من امليل إىل التشيعحصل يف مهه  ا

فحيــنام ظهــرت املعت لــة البغداديــة صــار البغــداديون مــن املعت لــة يطــرون عــيل بــن أيب  

؛ وصار طائفة من البغداديني يفضلون عيل بن أيب طالـ  عـىل أيب بكـر و عمـرا، طال  كثيً 

إنـه بعـد املائـة الثالثـة ": وكام قا  الههبا، فلهها بدأت الشيعة اإلمامية تتحثر بحصو  املعت لة

 ."التقى الرفض وارتعت ا 

وهلـها فـعن أئمـة اإلماميـة مـن بعـد املائـة الثالثـة ؛ حصل بينهام تدا ل يف األصـو : أي

 .يقررون يف مسحلة الصفات والقدر مهه  املعت لة

وكـان هـها ، حيـ  مل يكـن لـه أنصـار، وكاد مهه  التشبيه عىل هها ارتعتبـار أن ينـدثر

 .البطالن املهه  ظاهر

 :ظهور الكرامية املجسمة

تعـاىل - "إن اهلل جسـم": وقـا ، جاء حممد بن كرام السجستاي فحظهر مقالـة التجسـيم

وصار له أتبال من احلنفية  اصة ا، ورت نفيً  اوهو لفظ مل يطلقه السلف رت إثباتً  -اهلل عن ذل 

 .ومن غيهم

بـل حتـى ، لـيس لـه رواج اولكن بقا مهه  التجسيم الهي انتحله ابـن كـرام ضـعيفً  

ألنه استقر فيام بعد أن مهه  املعت لة مبـاين ملـهه  ؛ مهه  املعت لة األوائل ضعف وتح ر

 .األئمة
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، ويسمى مهه  أهل السـنة عنـد كثـيين هـو مـهه  األيبـاعرة اإنام الهي ظل ملتبًس  

، "بلـةمـهه  احلنا":  اصًة أن األيباعرة صاروا يطلقـون عـىل املـهه  املـحثور عـن األئمـة

مـع أن ، "ومل يقل هبها إرت احلنبليـة والكراميـة": وهلها فعن الرازي حني ذكر مسحلة العلو قا 

 .هها القو  هو القو  املجمع عليه بني السلف وإن كان الرازي يغل  يف سياقه وتقرير 

 .«قبل  لقه ما زا  بصفاته قدياًم »: وقوله

، هبـا اومل ي   سبحانه وتعاىل متصفً أي أن اهلل سبحانه وتعاىل موصوف بصفات الكام  

واملعت لـة رت يثبتــون ، مــن جهـة أن املصــنف أثبـذ الصــفات، وهـها مفارقـة ملــهه  املعت لـة

 .الصفات

 :قدم الصفات واألفعا 

إيبـارة إىل مسـحلة حـدث بموجبهـا تعطيـل  «قبل  لقه ما زا  بصفاته قدياًم »: ويف قوله

م عىل يد اجلهمية واملعت لة كانذ هنـاك مقالـة ومنشؤها أن أو  ما ظهر علم الكال: الصفات

وهـا أن اهلل موجـ  ، اطلع عليها علامء الكالم إذ ذاك يف كت  طائفة مـن الفالسـفة اإلهليـة

 مـن بل بني الهات والفعل التالزم بني  ، أنه رت يتعلأ الفعل بعرادته ومشيئته: بمعنى، بالهات

 .جهة تالزم الفعل واملفعو 

وهها مـهه  إحلـادي كفـري كـان ، القو  بقدم العامل: ه  اجلملةوحمصل النتيجة من ه

 .يقو  به طائفة من الفالسفة كـحرسطو وأمثاله

ورت يسـمى ، إن اهلل قـادر: فقـالوا، فحراد املتكلمون من اجلهمية واملعت لة الرد عىل ذلـ 

العـامل وهها الـرد أبطـل مسـحلة قـدم ، حدث الفعل له بعد أن مل يكن: بمعنى، بالهات اموجبً 

 .  لكنه عطل الباري سبحانه وتعاىل عن صفة الكام ، من وجه

عـن صـفات  الً ألنه يل م عىل قوهلم أن يكون اهلل سـبحانه وتعـاىل فـيام قبـل ذلـ  معطـ 

إن اهلل مل ": وهلها كان السـلف يقولـون، وهها التعطيل ليس له تنا   ألن اهلل رت أو  له، الكام 
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إىل . . . كـالم والفعـل واإلرادة والعلـم واخللـأ والتـدبيبصفات الكـام  مـن ال اي   متصفً 

 .فها صفات أزلية، "غي ذل  من الصفات

 .«قبل  لقه ما زا  بصفاته قدياًم »: فقوله

 .ألن املعت لة رت تثبذ الصفات، هها مباينة من املصنف ملهه  املعت لة

ي يقــو  ألن األيبــعر؛ لكــن املصــنف مل يبــاين مــهه  أيب احلســن األيبــعري صاحــة 

بعـد أن  اوَيعل الفعل حادًثـ، ولكنه َيعل هه  الصفات قديمةً ، بعثبات مجلة من صفات اهلل

 .وهها من تناقض األيبعري ، مل يكن

أن اهلل ســبحانه وتعــاىل موصــوف : واملتحقــأ املجمــع عليــه بــني أئمــة الســنة واجلامعــة

ورت يصـح بعمجـال السـلف اًل، بل مل ي   فـاع، وأن فعله سبحانه وتعاىل رت أو  له، بالصفات

 .إن الفعل حدث له بعد أن مل يكن: أن ُيقا 

 : الصة املهاه  يف قدم األفعا  والصفات 

 :فاحلاصل أن املهاه  يف أزلية الصفات ثالثة

فلم ي   ، الهين يقولون بحزلية الصفات وأزلية األفعا  مهه  السلف: املهه  األو 

ومسـحلة الفعـل هـا ، وأفعالـه مـن صـفاته، ات الكام بصف اكام أنه مل ي   متصفً  الً الرب فاع

 .املمي ة عن مهه  األيباعرة

إن الفعل حدث بعد : ويقولون، مهه  اجلهمية واملعت لة نفاة الصفات: املهه  الثاي

 .فهها تعطيل حمض، أن مل يكن

ويتفقـون عـىل ، وهو مهه  األيبعرية الهين يقولون بحزلية الصـفات: املهه  الثال 

. والقـدرة، والعلـم، والسـمع واإلرادة، والبرصـ، والكـالم، احليـاة: ع صفات هاإثبات سب

وأما الفعل عنـدهم ، وكلها عندهم قديمة، وي يد بعض متقدميهم وحمققيهم غي هه  السبع

 .فحدث بعد أن مل يكن
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ورت يعنـا أن مـهه  ، واتفاق السلف مع األيباعرة عىل أزليـة الصـفات اتفـاق سمـل

 :بل بينهم فرق، موافأ ملهه  األيباعرةالسلف يف الصفات 

ومن جهة ما تتضمنه الصـفة مـن الفعـل كصـفة ، من جهة حقيقة ما يثبذ من الصفات

 ."بصفة الكالم اإن اهلل مل ي   موصوفً ": فعن السلف يقولوناًل، الكالم مث

 ."بصفة الكالم اإن اهلل مل ي   موصوفً ": واأليباعرة يقولون

 .معنًى واحد قائم يف النفس ليس بحرف ورت صوتلكن الكالم عند األيباعرة 

 .  وأما السلف فعندهم الكالم بحرف وصوت ويتعلأ باإلرادة واملشيئة

 -ورت سـيام يف كتبـه الكبـار-وينتبه ملثل هها يف كالم يبيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه اهلل  

وهـها القـو  الـهي ": قـا ، ملا أراد أن يرد عىل األيباعرة يف مسـحلة احلكمـة والتعليـل الً فمث

ومجهور املسلمني مـن السـلف واألئمـة وأهـل ، ذكر  األيبعري أصله قو  جهم بن صفوان

 ."احلدي  واملعت لة ومجهور طوائف الشيعة يثبتون احلكمة

 :ومعنى هها، فجعل كل هؤرتء مثبتًة للحكمة والتعليل

ثبـذ احلكمـة التـا وإرت فاملعت لـة ترتً، أهنم يتفقون عـىل إثبـات احلكمـة والتعليـل إمجـا 

لكن رت يثبتون حكمة تتعلأ أو تقوم بـهات اهلل ، وتتعلأ بمصالح العباد، تعود إىل العبد فق 

 .وهها  الف قو  السلف، له وإرادة له الً سبحانه وتعاىل فع

فينبغا لطال  العلم إذا ذكر له موافقة طائفة من الطوائـف الكالميـة ألهـل السـنة أن 

وقـد يقـع يشء مـن ، وافقات تكون موافقات سملة ليسذ مفصـلةفعن مجهور هه  امل، يتبني

 .التفصيل يف هها
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 :الكالم عىل تسلسل احلوادث 

إن ظـاهر : ولـربام يمكـن أن يقـا ، واملصنف رمحه اهلل مل يتطرق ملسـحلة حـدوث الفعـل

وهـها يـؤدي إىل الكـالم عـن ، عبارة اإلمام الطحاوي أنه يميل إىل أن الفعل حدث فيام بعـد

 .سحلة تسلسل احلوادثم

وهـا رت يبـ  ، ويبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تكلم عىل هه  املسحلة بكـالم طويـل

، أن احلـوادث رت أو  هلـا": لكن الهي قرر  يبـيخ اإلسـالم عـىل جهـة اإلمجـا  هـو، مشكلة

 .وليس معنى هها اإلقرار بمسحلة قدم العامل

ألنـه رت بـد مـن ، ع عـىل هـها قـدم العـاملويمتنـ، فعن اليشء احلادث هو املسبوق بالعدم 

ومــراد يبــيخ اإلســالم رمحــه اهلل إبطــا  مــهه  اجلهميــة واملعت لــة ومجــاهي ، "ســبأ العــدم

 ."إن الفعل حدث بعد أن مل يكن": األيباعرة الهين قالوا

وأن كـل ، بالفعـل افيى يبيخ اإلسالم رمحـه اهلل أن اهلل سـبحانه وتعـاىل مل يـ   متصـفً  

ورت ، وأن الفعـل مـن حيـ  آحـاد  رت أو  لـه، جهة آحاد  مسـبوق بفعـل قبلـهفعل فعنه من 

 .ألن كل فعل مسبوق بفعل قبله؛ يل م عىل هها قدم يشء من املفعورتت

 .وحكى أنه إمجال أئمة السنة املتقدمني، هها املهه  هو الهي قرر  يبيخ اإلسالم

 

 :جتدد الصفات واألفعا 

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(مل يكن قبلهم من صفته ابكوهنم يبيئً مل ي دد )

 الرشح:

لـه رت يـرون مسـحلة جتـدد  اأن ابـن كـالب واأليبـعرية تبًعـ: وبيان هـها، هه  مجلة سملة

تِـا }: وهلها ملا تكلم احلارث بن أسد عـىل العلـم يف قولـه تعـاىل، الصفة َوَمـا َجَعْلنَـا اْلِقْبَلـَة الَّ
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ُسوَ   ُكنَذ َعَلْيَها إرِتَّ لِنَْعَلَم َمنْ  ، "إن العلم هنا هو علـم الظهـور": قا  [143: ]البقرة {َيتَّبُِع الرَّ

وهلها ملا بلغ اإلمام أمحـد رمحـه اهلل قـو  احلـارث ؛ بمعنى أنه مل يتجدد علم له سبحانه وتعاىل

والهي رجحه يبيخ اإلسالم ، وا تلف الناس يف تعليل هجر اإلمام أمحد له، بن أسد هجر 

 . أنه لقوله هها يف مسحلة الفعل املتجددابن تيمية رمحه اهلل

لـيس هـو العلـم  اوالعلم باليشء موجودً ": ويبني يبيخ اإلسالم املقصود بالعلم فيقو 

ولكـن قولـه ، ورت يب  أن اهلل سـبحانه علـم مـا كـان ومـا سـيكون، باتفاق العقالء ابه مقدرً 

ُسـوَ  }: تعـاىل واهلل موصــوف ، هـها مـن إثبـات العلـم [143: ]البقــرة {إرِتَّ لِـنَْعَلَم َمـْن َيتَّبِـُع الرَّ

وهها رت يرجع إىل نقص ا، ليس هو العلم باليشء مقدرً  اوالعلم باليشء موجودً رتً، بالعلم أز

 ."والعلم يف األو  تعلأ باملقدر، إذ إن العلم هنا تعلأ باملوجود؛ يف علم اهلل

إن ": ل عـن قـوهلموهـها فـر، وابن كالب و األيبعري وأتباعهم رت يثبتـون هـها الفـرق

 ا.وهلم جرً ، "وكها القدرة واإلرادة، والكالم واحد أزيل، العلم واحد أزيل

إن أراد أن اهلل سـبحانه  «مل يكن قبلهم مـن صـفته امل ي دد بكوهنم يبيئً »: فقوله رمحه اهلل

وأنه مل حتدث له صفة خمتصة مـن جهـة ، وتعاىل عىل كل يشء قدير قبل  لقهم وبعد  لقهم

 .معنى أن الصفات قديمة وأزلية فهها صحيحب، أصلها

فال يب  أن هها هو املـهه  ، وإن أراد أن صفة الفعل رت أثر هلا يف ذاته سبحانه وتعاىل 

ويرون أنه رت فـرق يف أفعـا  الـرب سـبحانه بـني ، الهي كان يقو  به األيبعري و ابن كالب

 .حاله سبحانه قبل الفعل وبعد 

ها تحوهلـا علـامء األيبـاعرة الـهين رشحـوا الكتـاب عـىل وهل، فاجلملة هنا ليسذ حمكمة 

 .وفأ مرادهم
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 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(اكهل  رت ي ا  عليها أبديً  اوكام كان بصفاته أزليً )

 الرشح:

، بصـفات الكـام  افعنـه يقـرر أن اهلل سـبحانه مل يـ   ورت يـ ا  متصـفً ، هه  مجلة حسـنة

 .وهه  مجلة رت إيبكا  فيها، عةوهها متفأ عليه بني أئمة السنة واجلام

 

 :ثم قا  رمحه اهلل

 .(ورت بعحداث الرية استفاد اسم الباري، ليس بعد  لأ اخللأ استفاد اسم اخلالأ)

 الرشح:

وأنه سبحانه وتعـاىل لـه الصـفات ومل يكـن ، إن أراد أن صفات اهلل سبحانه وتعاىل أزلية

اللهـم أنـذ األو  فلـيس »: يـه وآلـه وسـلموأنه األو  كام قا  النبا صـىل اهلل عل، يشء معه

 .فهها صحيح. . وصفاته ليسذ حمصلًة من مفعورتته «قبل  يشء

وإن أراد أن الفعــل حــدث بعــد أن مل يكــن فــال يبــ  أن هــها املــهه  هــو الــهي اتفــأ 

وإن كـان قـد تـرك ، ود ل عىل أيب احلسن األيبـعري مـن جهـة املعت لـة، السلف عىل إبطاله

 .مههبهم

 :رمحه اهلل قا  املصنف

 .(ومعنى اخلالأ ورت خملوق، له معنى الربوبية ورت مربوب)

 الرشح:

قبـل وجـود : أي «له معنـى الربوبيـة ورت مربـوب»: وقوله، هها تحكيد ملا تقدم يف كالمه

وهـها ، قبـل وجـود املخلـوق: أي «ورت خملوق»، اسم اخلالأ: أي «ومعنى اخلالأ»، املربوب
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ثـم يفرسـ بـام هـو مناسـ  اًل، فيج  أن يبني كونه حمـتم الً حمتم كالم حمتمل وإذا كان الكالم

 ا.صحيحً  اوأما التكلف يف تحويل الكالم فليس منهجً ، ملقاصد السلف

  

 قدم أسامء اهلل وصفاته سبحانه

 :قا  املصنف رمحه اهلل

كهل  استحأ اسم ، استحأ هها ارتسم قبل إحيائهم، وكام أنه حميا املوتى بعدما أحيا)

 .(قبل إنشائهم اخلالأ

 الرشح:

ى هبه  األسامء  إن أراد املصنف رمحه اهلل بعباراته هه  أن اهلل سبحانه وتعاىل مل ي   مسم 

 .فهها رت إيبكا  فيه؛ وهه  الصفات التا وصف هبا نفسه، التا سمى هبا نفسه

ولكن رت يفهم من هها أنه فيام مل ي   سـبحانه وتعـاىل لـيس لـه مـن ارتسـم والصـفة إرت 

ومن أسامئه الرمحن والرحيم والعليم والقـدير اًل، فعن ارتسم يتضمن صفًة وفع، مها فق اس

 رتً. وهه  تتضمن صفات  وأفعا، والسميع

أن األسـامء والصـفات أزليـة فهـها ، «إلـخ. . . وكـام أنـه حميـا املـوتى»: فعن أراد بقولـه

 .صحيح

حدثذ بعـد أن مل تكـن فـال  وأن حقائقها، وإن أراد أن املقصود من أزليتها اسمها فق  

وإن كـانوا َيملـون يف ، وقد كان هها املهه  ينتحلـه األيبـاعرة ، يب  أن هها مهه  باطل

 .ولكن مههبهم عىل التحقيأ يصل إىل هها املعنى، حروفه
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 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(ذل  بحنه عىل كل يشء قدير)

 الرشح:

إِنَّ اهلل }: وقولـه تعـاىل، بـني املسـلمنيقدرته سبحانه وتعاىل عىل كل يشء سمـع عليهـا 

 َقِدير  
 
ء  .هها احلرف من القرآن اتفأ املسلمون عليه [20: ]البقرة {َعىَل ُكٍل يَشْ

 .لكن يورد املعت لة وطوائف أ رى مسحلة تعلأ القدرة بام يسمونه املستحيالت 

 َقـِدير  إِنَّ اهلل َعىَل ُكـٍل يَشْ }: قوله تعاىل :فقالذ طائفة من املفرسين
 
عـام ، [20: ]البقـرة {ء

 ا.خمصوًص  افجعلوا السياق عامً ، فال يد ل حتذ القدرة، ُ صَّ منه املمتنع لهاته، خمصوص

فال يد ل فيه املمتنـع  -املمكن: أي-هها سياق عام أريد به اخلصوص : وقالذ طائفة

 .لهاته

 .إن املمتنع لهاته يشء ولكنه رت يد ل حتذ القدرة: وقالذ املعت لة

والصواب الهي عليه أهل السـنة أن اهلل عـىل ": وقا  يبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

بـل هـو ، ريد بـه اخلصـوصوأن هها العموم حمفو  مل يد له  صيص ورت أُ ، كل يشء قدير

إنـام هـو اًل، يف اآليـة أصـ الً فـال يكـون دا ـ، وأما املمتنع لهاته فعنه لـيس بيشـء، عىل عمومه

 .تتعلأ بام يمكن وجود  يف اخلارج والقدرة، ن رت حقيقة له يف اخلارجفرض يفرضه الهه

إرت مـا كـان مـن ، يف قدرة اهلل الً فممكن الوجود مل ينازل أحد من الطوائف يف كونه دا 

 :  املعت لة يف مسحلة أفعا  العباد فعهنم قالوا

 ."ألن العبد عندهم خيلأ فعل نفسه، إهنا ليسذ بمقدورة هلل
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 :  نف رمحه اهللقا  املص

ء  َوُهـَو }رت حيتـاج إىل يشء، وكل أمر عليه يسـي، وكل يشء إليه فقي) َلـْيَس َكِمْثلِـِه يَشْ

ِميُع الَبِصيُ   [11]الشورى:  {السَّ

 الرشح:

 .وليس فيها ما هو مشكل أومشتبه، هه  اجلمل حمكمة سمع عليها بني الطوائف

ء  }: أما قوله تعاىل  ِميُع الَبِصيُ  َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ فعهنا مـن أ ـص  [11: ]الشورى {َوُهَو السَّ

 األن فيهـا مجًعـ، اآليات التا يهكرها أئمة السـلف رمحهـم اهلل يف توحيـد األسـامء والصـفات

 .بني الرد عىل املعطلة واملشبهة

ء  }: فعن قوله   .رد عىل املشبهة واملمثلة [11: ]الشورى {َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ِميُع الَبِصيُ وَ }: وقوله   .رد عىل معطلة األسامء والصفات [11: ]الشورى {ُهَو السَّ

وهها هـو ، وتتضمن اآلية أن إثبات صفاته سبحانه وتعاىل رت يل م منه التشبيه والتمثيل

اإليبــكا  الــهي د ــل عــىل كثــي مــن الطوائــف املعطلــة الــهين زعمــوا أن إثبــات الصــفات 

 .مستل م للتشبيه والتعطيل

 :هامن يف باب األسامء والصفاتأصالن م

ذكـر  يف درء ، وهنا أصالن مهامن من كالم يبـيخ اإلسـالم يف بـاب األسـامء والصـفات

ومجهـور الغلـ  الـهي حـار فيـه كثـي مـن ": يقـو  رمحـه اهلل، التعارض وخلصه يف التدمريـة

لـة عنـد األذكياء يف مسحلة الصفات هو ظـنهم أن ارتيبـ اك يف ارتسـم املطلـأ يلـ م منـه املامث

 ." اإلضافة والتخصيص

 : بيان هها الكالمو 

وقـا  عـن  ،[58: ]النسـاء {اَبِصـيً  اإِنَّ اهلل َكـاَن َسـِميعً }: أن اهلل سبحانه سمى نفسه فقا 

  وقـا ،[2: ]اإلنسـان {اَبِصـيً  اإِنَّا َ َلْقنَا اإِلنَساَن ِمْن ُنْطَفة  َأْمَشاج  َنْبَتلِيِه َفَجَعْلنَاُ  َسِميعً }:عبد 
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، [54: ]املائـدة {حُيِبُُّهْم َوحُيِبُّوَنهُ } [119: ]املائـدة {َريِضَ اهلل َعنُْهْم َوَرُضوا َعنْهُ }: عن نفسه وعنهم

: وقـا  عـن عبـد ، فسمى نفسه امللـ  [23: ]احلرش {ُهَو اهللَُّ الَِّهي رت إَِلَه إرِتَّ ُهَو املَْلُِ  }: وقا 

 {َقاَلـْذ اْمـَرَأُة اْلَعِ يـ ِ }: نفسـه الع يـ  وقـا  عـن عبـد وسـمى ، [43: ]يوسف {َوَقاَ  املَْلُِ  }

 .إىل غي ذل ، [30: ]األنفا  {َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهلل}: وقا ، [51: ]يوسف

 .مل تضف ومل  صص ومل تقيد: أي، هه  أسامء مطلقة. . فاملل  والرضا واملحبة

 .علقًة بموصوفهاصارت الصفة مت، رضا اهلل: لكن إذا أضيف اللفظ فقيل 

 .رضا زيد صارت الصفة متعلقة بموصوفها: وإذا قيل 

ا، ألن بـني املوصـوفني تباينًـ؛ فيمتنع أن يكون الرضا الالئأ باهلل هو الرضا الالئأ ب يد 

وإن كــان ، فيلــ م أن تكــون الصــفة يف املوصــوف األو  مباينــًة للصــفة يف املوصــوف الثــاي

 ا. ارتسم مش كً 

ويتبـني هـها األصـل بحصـلني ":   يبيخ اإلسـالم رمحـه اهلل حيـ  قـا يبني ذل  ما ذكر

 :  رشيفني ومثلني مرضوبني

 ."أن القو  يف الصفات كالقو  يف الهات: األصل األو  

 .لفظ الهات مل يستعمل يف الكتاب ورت يف السنة

، التـا تسـتعمل مضـافةً ، الهي هو من األسامء اخلمسـة "ذو"وأصل الهات هو مؤن   

ــه ، فلفــظ الــهات يف األصــل لفــظ حــادث، وذو برصــ، وذو ســمع، ذو علــم: فتقــو  ولكن

 .استعمل يف كالم طائفة من أهل العلم عىل مقصد صحيح

 .فالقو  يف صفات اهلل كالقو  يف ذاته

 .وهها رد عىل املعت لة واجلهمية، فرل عن القو  يف الهات: وإن يبئذ فقل 
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فمـن زعـم ، "القو  يف البعض اآل رالقو  يف بعض الصفات ك: األصل الثاي": قا 

وصـفة ، يف صفة اإلرادة أو املحبة أو الغض  أنه يل م منها التشبيه فيل مه هها يف صفة العلم

 .السمع وغيها مما يثبته

والدنيا فيها اًل، وماًء وعس افاهلل أ رنا أن يف اجلنة مخرً ، نعيم اجلنة: واملثل األو ": قا 

 .وأما احلقائأ فبينها ا تالف، حد وفيه ايب اكفارتسم وا، "مخر وماء وعسل

فعذا كان ارتيب اك يف ارتسم الواحد بـني املخلوقـات رت يلـ م منـه متاثلهـا فبـني اخلـالأ  

 .واملخلوق من باب أوىل

ايب كذ فيها مع اجلسد يف ارتسم ، وقد وصفذ بصفات، الروح: واملثل الثاي" : قا 

 ."أ واملخلوق من باب أوىلفكهل  اخلال، مع تباينها يف احلقيقة

 

 :أصو  القدر عند أهل السنة واجلامعة

 :قا  املؤلف عليه رمحة اهلل

رت حيتـاج إىل ، وكل أمر عليـه يسـي، وكل يشء إليه فقي، ذل  بحنه عىل كل يشء قدير)

ِميُع الَبِصيُ }، يشء ء  َوُهَو السَّ وقـدر هلـم ،  لأ اخللـأ بعلمـه [11: الشورى] {َليَْس َكِمْثلِِه يَشْ

وعلم ما هم عاملون قبل أن ، ومل خيَف عليه يشء قبل أن خيلقهمرتً، ورضب هلم آجاا، أقدارً 

ومشيئته ، وكل يشء َيري بتقدير  ومشيئته، وهناهم عن معصيته، وأمرهم بطاعته، خيلقهم

اء هيـدي مـن يشـ، وما مل يشـح مل يكـن، فام يباء هلم كان، رت مشيئة للعباد إرت ما يباء هلم، تنفه

وكلهم يتقلبون يف مشـيئته بـني رتً، ويضل من يشاء وخيه  ويبتيل عداًل، ويعصم ويعايف فض

ورت ، ورت معقـ  حلكمـه، رت راد لقضـائه، وهو متعا  عن األضداد واألنداد، فضله وعدله

 .(من عند  الً وأيقنا أن ك، آمنا بهل  كله، غال  ألمر 

 الرشح:
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هلل ظاهر سياقها أنـه يشـي هبـا إىل أصـو  أهـل هه  اجلمل التا ذكرها الطحاوي رمحه ا

ألنـه ثبـذ عـن ؛ وها مسحلة عظيمة تعتر من أ ـص مسـائل اإليـامن، السنة يف مسحلة القدر

، ومالئكتـه، أن تـؤمن بـاهلل: اإليـامن»: النبا صىل اهلل عليه وسلم كام يف الصحيحني أنه قـا 

 .«والقدر  ي  ورش ، والبع ، ورسله، وكتابه

وهـها ، اإليـامن بقضـائه وقـدر : املسـلمون عـىل أن مـن أصـو  اإليـامن بـاهللوقد اتفـأ 

فعن من كهب بالقـدر ؛ األصل سمع عليه بني سائر طوائف املسلمني من حي  أنه أصل كيل

 .فهو كافر معاند هلل سبحانه وتعاىل

مـن وإرت فعنه يعلم أن طوائف ، واملراد باتفاق املسلمني عىل هها األصل اإليامن املجمل

 .هه  األمة قد غلطذ يف هه  املسحلة الرشيفة

نَة يف كالم املصنف يف هه  اجلمل، وأصو  أهل السنة واجلامعة يف القدر سبعة   .وها متضمَّ

  

 :عموم علم الرب تعاىل: األصل األو 

فعنه قد علـم مـا كـان ومـا ، اإليامن بعموم علم الرب سبحانه وتعاىل: األصل األو  هو

 .كن لو كان كيف يكونسيكون وما مل ي

ألن سائر األصو  مـن ، وأ صها عند املسلمني، وهها األصل هو أرشف أصو  القدر

ــه ــة علي ــرد عــىل ، بعــد  مبني ــام ال ــردون إىل هــها األصــل يف مق وكــان الســلف رمحهــم اهلل ي

 .املخالفني

: وهـو املـهكور يف مثـل قولـه تعـاىل، وقد د  عىل هها األصل العقل والفطرة والسـمع 

َوِعنْـَدُ  َمَفـاتُِح }: ويف مثـل قولـه تعـاىل [14: ]امللـ  {رت َيْعَلُم َمْن َ َلَأ َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبِـيُ أَ }

َورت َحبَّـة  اْلَغْيِ  رت َيْعَلُمَها إرِتَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف اْلَرٍ َواْلَبْحِر َوَمـا َتْسـُقُ  ِمـْن َوَرَقـة  إرِتَّ َيْعَلُمَهـا 
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إىل غـي ذلـ  مـن  [59: ]األنعـام {ِت األَْرِض َورت َرْطـ   َورت َيـابِس  إرِتَّ يِف كَِتـاب  ُمبِـني  يِف ُظُلاَم 

 .الدالة عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل بكل يشء عليم، النصوص القرآنية

أن  اومـن رتزم كونـه  الًقـ، فعن اهلل فطـر اخللـأ عـىل اإلقـرار بحنـه اخلـالأ: وأما الفطرة

: وهلها قا  املصـنف،  [14]امللـ :  {َأرت َيْعَلُم َمْن َ َلَأ }: ه سبحانه وتعاىل قا فعن، يكون علياًم 

وما يكـون مـن َهـم  يف ، فام يكون من نجوى، هبم اأنه  لقهم عاملً : أي، « لأ اخللأ بعلمه»

 .فعن اهلل سبحانه وتعاىل قد علمها قبل كوهنا، وما يكون من حركة إىل غي ذل ، َنْفس  

ومل ينـازل فيـه إرت مـن ، حصل علمه سبحانه وتعاىل مستقر عند مجهور بنـا آدمواإليامن ب

 .أنكر اخلالأ سبحانه وتعاىل

أنـه د ـل يف عمـوم : لتتقرر هبـها مسـحلة وهـا "اإليامن بعموم علم الرب": وهلها قيل 

وهها هو املقصود مـن تقريـر هـها األصـل يف هـها ، علمه سبحانه وتعاىل علمه بحفعا  العباد

 .ابالب

 :الكتابة: األصل الثاي 

كـام ، اإليامن بحن اهلل سـبحانه وتعـاىل كتـ  يف اللـوح املحفـو  كـل يشء: األصل الثاي

 }: قا  تعاىل
 
ء ْطنَا يِف اْلكَِتاِب ِمْن يَشْ وكام قا  النبا صىل اهلل عليه وسـلم ، [38: ]األنعام {َما َفرَّ

وكتـ  يف »:  اهلل عليـه وسـلم قـا أن النبا صىل، كام يف صحيح البخاري من حدي  عمران

 .«الهكر كل يشء

وهلها جاء يف صـحيح مسـلم مـن حـدي  عبـد ، فسائر أفعا  العباد مكتوبة قبل  لقهم

إن اهلل كت  مقادير اخلالئأ قبل أن خيلـأ »: أن النبا صىل اهلل عليه وسلم قا ، اهلل بن عمرو

 .«وكان عريبه عىل املاء، الساموات واألرض بخمسني ألف سنة

 .والكتابة جاءت سملة ومفصلة 
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مـن ، ويد ل يف عموم اإليامن هبها األصل ما تكتبه املالئكـة عـن كـون اإلنسـان املعـني

كام جـاء يف الصـحيحني مـن غـي ، أو أنثى اوكونه ذكرً ، والشقاوة والسعادة، الرزق واألجل

عـن النبـا  وكام جاء يف الصحيح من حدي  حهيفة بـن أسـيد، وجه عن عبد اهلل بن مسعود

وهـو حـدي   «إلـخ. . إن أحـدكم َيمـع  لقـه يف بطـن أمـه»: صىل اهلل عليه وسلم أنه قـا 

 .مشهور معلوم

أن اهلل : بمعنـى، وهو الدرتئل الرشعية من الكتـاب والسـنة، وهها األصل دليله السمع

مـن  ملـا كـان؛ وأن رسوله صىل اهلل عليه وسلم حـدثنا هبـها األصـل، لورت أنه أ رنا يف كتابه

فعن اإليامن بـه  "العلم"بخالف األصل األو  ، رشط العقل أو اقتضاء الفطرة إثبات الكتابة

 .وفطري وعقيل، سمعا

 .ورت ُيفهم من هها أن العقل أو الفطرة تنازل يف هها األصل أو تنافيه

أن كل ما أ ر به اهلل سبحانه وتعاىل أو أ ر به رسـله فعنـه رت : وها، فعن عندنا قاعدة 

 .للعقل والفطرة اد أن يكون موافقً ب

 .ثم العقل والفطرة رت تنافيه، ولكن فرق بني كون هها اخلر ُعلم بالسمع 

 .ون   اخلر به، بحصل العقل أو الفطرة اوبني كونه معلومً  

 :  فقلنااًل، وهلها فعننا إذا ذكرنا الصفات مث

والفطـرة تـد  عـىل إثبـات أن العقل : فمعنى هها، إن صفة العلو دليلها العقل والرشل

 .علو الرب سبحانه

ألن اهلل أ رنــا أنــه ؛ وأمــا صــفة ارتســتواء عــىل العــر  فهــا صــفة د  عليهــا الرشــل 

   .ألهنا غي  حمض؛ فالعقل قبل ورود الرشل رت يدركها ورت يقتضيها، استوى عىل العر 

با صـىل اهلل عليـه ولكن كل ما أ ر به الرشل مما جاء يف الكتاب أو السنة الثابتة عن الن

 .اثابتً  اوسلم فعن العقل والفطرة يقتضيه حا  كونه  رً 

 .اثابتً  اوفرق بني درتلة العقل عىل اليشء حا  كونه  رً  
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 .وبني درتلة العقل عىل اليشء قبل ثبوته 

أن الرسـل  ـر بمحـارات العقـو  رت ": وقد قرر يبيخ اإلسالم رمحه اهلل قاعدة وهـا

 ."بمحارتت العقو 

 الكن رت يمكن أن حييـل العقـل يبـيئً ، أي ما يتحي العقل يف تصور : مراد  باملحاراتو

وغلـ  يف ، فهها دليل عىل فساد يف عقلـه، من ذل  افمن أحا  عقله يبيئً ، أ رت به الرسل

 .فهمه وإدراكه

 :عموم  لأ اهلل تعاىل: األصل الثال  

إثبات  لأ اهلل سـبحانه وتعـاىل و، اإليامن بعموم  لقه سبحانه وتعاىل: األصل الثال 

 .إرت من أحلد وأنكر اخلالأ سبحانه وتعاىل، للخلأ مستقر عند مجاهي بنا آدم

 .وهلها كان مرشكو العرب يقرون بحن اهلل هو اخلالأ 

وهها هو املقصـود ، ليد ل يف هها العموم أفعا  العباد؛ اإليامن بعموم  لقه: وإنام قيل

وعـن هـها صـنف اإلمـام البخـاري رمحـه اهلل كتـاب ، األصـلعند أهل السنة مـن ذكـر هـها 

 .وها مسحلة الن ال فيها مشهور، " لأ أفعا  العباد"

فقد أ رج من هها األصـل مـا هـو منـه بغـي ، ومن أ رج أفعا  العباد عن هها األصل

فتـد ل يف عمـوم ؛ إذ إن من املستقر عند سـائر العقـالء أن أفعـا  العبـاد يشء، حجة ودليل

 }: تعاىلقوله 
 
ء  .[16: ]الرعد {اهلل َ الُِأ ُكٍل يَشْ

بـل الفاعـل ، ألفعا  العباد أنـه هـو الفاعـل هلـا اوليس معنى كونه سبحانه وتعاىل  القً 

، املصـلون، القـائمون، وهلـها أ ـر اهلل يف كتابـه أن العبـاد هـم الصـائمون؛ للفعل هو العبـد

 .فحضاف األفعا  إىل العباد، الكافر وأ ر أن منهم املؤمن ومنهم، الراكعون، الساجدون
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 :اإليامن بعموم مشيئة اهلل تعاىل: األصل الرابع 

فعن كل ما يباء كان ومـا مل يشـح مل ، اإليامن بعموم مشيئته سبحانه وتعاىل: األصل الرابع

؛ باملشـيئة اورت ينازل أحد من املسلمني بل ورت من مجاهي الكفار يف كون الباري متصفً ، يكن

 .نى أن ما يباء كان وما مل يشح مل يكنعىل مع

ينـازل ، فهها بـاب آ ـر، بموصوفهاوأما معنى ارتتصاف بالصفة التا ها قيام الصفة  

 .فيه املعت لة وطوائف

 :فيقو ، يهكر هها املعنى يف يبعر  -وهو جاهيل-وهلها نجد أن طرفة بن العبد 

يٍب ُكنُْذ َقْيَس ْبَن َ الِدَفَلْو يَباَء رَ   

يَباَء َريٍب ُكنُْذ َعْمَرو ْبَن َمْرَثدِ  َوَلوْ    

  َفَحْصَبْحُذ َذا َما   َكثِي  َوَزاَرِي 

دِ  َُسوَّ
َرام  َساَدة  ملِ

 َبنُوَن كِ

 

ُكـوا َلـْو }: بل إن اهلل ذكر هها يف كتابه عن املرشكني يف قوله سـبحانه        ـِهيَن َأرْشَ َسـَيُقوُ  الَّ

ْكنَا ألهنـم احتجـوا بالقـدر عـىل ، وإنام عـاب اهلل علـيهم ذلـ ، [148: ألنعام]ا {يَباَء اهلل َما َأرْشَ

 .وإرت فعن رشكهم بمشيئة اهلل، إسقاط الرشل الهي هو التوحيد

فعن سـائر أفعـا  العبـاد ، ليد ل يف ذل  أفعا  العباد، اإليامن بعموم مشيئته: وإنام قيل

فهـا بمشـيئة اهلل ، الفسوق والكفرأو من املعايص و، عادية أو من الطاعة رتً سواء كانذ أفعا

 .وإن كان سبحانه وتعاىل قد يكر  املعايص والكفر ورت يرتضيه لعباد ، سبحانه وتعاىل

 :أن للعباد مشيئة حقيقية: األصل اخلامس 

وهـا تابعـة ملشـيئة اهلل سـبحانه ، اإليامن بحن للعباد مشيئة عىل احلقيقة: األصل اخلامس

 .[29: ]التكوير {َما َتَشاُءوَن إرِتَّ َأْن َيَشاَء اهلل َربُّ اْلَعاملنَِيَ وَ }: وتعاىل كام قا  سبحانه
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ولفظ احلقيقة استعمل يف كالم طائفة من أهل السنة يف بعض مسائل القـدر والصـفات 

وإنام اسـتعمله مـن ، مع أن هها اللفظ مل يستعمل يف النصوص، واإليامن واألسامء واألحكام

 .استعمله

صـاروا يسـتعملون ، تكلمة الصفاتية املنتسبني إىل أهل السنة واجلامعـةألن طائفة من م 

 .وصاروا يتحولوهنا عىل املجاز عند تفصيلها، ألهل السنة املتقدمني الً ومج األفاظً 

 

 

 :اجلرية رت يثبتون مشيئة للعبداًل: فمث

، شـيئةإن للعبـد م: قالوا، كـحيب احلسن األيبعري وأصحابه، فلام جاء متكلمة الصفاتية 

وإنـام جعلوهـا مشـيئة ، ولكـنهم مل َيعلـوا هـه  املشـيئة عـىل احلقيقـة، فخالفوا اجلرية بهل 

 .سازية

وأنـه سـبحانه وتعـاىل ": ما يقو  اوهلها فعن  جتد يبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كثيً 

 مســتو  عــىل": ألن مجلــة، "وأنــه مســتو  عــىل عريبــه عــىل احلقيقــة، فــوق عريبــه عــىل احلقيقــة

لكـنهم رت يسـلمون ، ومن تحثر هبم مـن الفقهـاء، يقر هبا كثي من متكلمة الصفاتية، "العر 

، ثم يتحولون املجاز عىل أكثر مـن معنـى، عىل املجاز: بل يقولون، أن هه  اجلملة عىل احلقيقة

 .وقد خيتلفون فيه

 :ومن حي  األصل رت ينبغا أن يستعمل هها التقييد لسببني

 .ألصل يف الكالم الرشعا وكالم األئمة عدم التقييدأن ا: السب  األو 

يكـون فيـه إقـرار بتقسـيم الكـالم إىل حقيقـة ، أن اسـتعام  لفـظ احلقيقـة: السب  الثـاي

 .وساز

 .واملشهور يف تعريف احلقيقة أهنا لفظ مستعمل فيام وضع له 
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 .واملجاز لفظ مستعمل يف غي ما وضع له 

 :  ة منهاوهها التقسيم عليه إيبكارتت كثي 

واملجاز اللفـظ املسـتعمل يف ، أهنم يقولون إن احلقيقة ها اللفظ املستعمل فيام وضع له

 .الوضع وارتستعام : فحثبتوا معنيني، غي ما وضع له

 .لالستعام  اوعليه فيكون الوضع سابقً ، وارتستعام  هو استعام  العرب

 ؟ من هم الهين وضعوا اللغة: وهنا يحيف السؤا  

إن التعريف فيه تعـهر مـن جهـة ": ا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل يف رد  هله  املسحلةوهلها ق

 .فعنه يستل م العلم بالوضع والعلم بارتستعام ؛ العلم

 .ألنه استعام  العرب؛ أما العلم بارتستعام  فعنه ممكن 

 ."وأما الوضع فعنه متقدم عليه ليس بمتحصل العلم 

 ."املعت لة يف أصل وضع اللغة ومبدئهاوعن هها تكلم من تكلم من ": قا  

ومن فقه األئمة رمحهم اهلل أنه قد ُيستعمل من الكالم يف أبواب أصو  الدين مـا يكـون 

 .مقتىض استعامله هو قو  املخالفني

كان من سـؤا  اإلمـام أمحـد ألحـد أعيـاهنم أن ، وهلها ملا ناظر اإلمام أمحد أئمة اجلهمية 

   "؟هها من الدين أو ليس من الدين، خملوققولكم بحن القرآن ": قا  له

 ."إنه من الدين": فقا  اجلهما

أهها الدين علمه النبا صىل اهلل عليه وسلم وأبو بكـر و عمـر و عـثامن و عـيل أو ": قا 

 "؟مل يعرفو 

 ."بل عرفو ": فقا  اجلهما 

 .فانقطع "؟أين يف كالم الرسو  وأصحابه أن القرآن خملوق": فقا  اإلمام أمحد

 .استعمل اجلهما نفس احلجة، وملا كان سلس  آ ر

   "؟أهها من الدينا، القرآن ليس خملوقً ": فقا  لإلمام أمحد 
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 .  "نعم": فقا  اإلمام أمحد

أعرفه النبا صىل اهلل عليه وسلم وأبو بكر و عمـر و عـثامن و عـيل أو مل ": فقا  اجلهما

   "؟يعرفو 

 ."بل عرفو ": قا  أمحد

   "ا؟أين يف كالم الرسو  وأصحابه أن القرآن ليس خملوقً ": دفقا  لإلمام أمح

 ."اسكتوا نسكذ": قا  اإلمام أمحد

ولو ، من باب النفا لباطل طرأ عىل الدينا، القرآن ليس خملوقً : أن أئمة السنة قالوا: أي 

أن  ورت حيتـاجون، إن القـرآن كـالم اهلل: لكان تعبي األئمة، إن القرآن خملوق: مل تقل اجلهمية

 .ليس بمخلوق: يقولوا

 .ألن كالمه صفة من صفاتها، هلل فعنه بالرضورة ليس خملوقً  األن ما كان كالمً  

أو علــم اهلل لــيس ا، ع اهلل لــيس خملوًقــســمْ : وهلــها رت يوجــد يف كــالم األئمــة أن يقولــوا 

 .ألنه مل يقل أحد بخلقها، خملوقً 

 :  والقاعدة العقلية الرشعية

ا، وزعـم مـن زعـم أن هلل ولـدً ، وهلها ملـا أرشك مـن أرشك،   نفيهأن الباطل إذا طرأ َي

ََه اهلل ِمْن َوَلد  َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إَِله  }: قا  اهلل تعاىل  .[91: ]املؤمنون {َما ا َّ

 :إثبات احلكمة يف أفعا  اهلل: األصل السادس

اىل حلكمـة أرادهـا اإليامن بحن سائر أفعاله و لقه وأمر  سبحانه وتعـ: األصل السادس

 .[54: ]األعراف {َأرت َلُه اخْلَْلُأ َواألَْمرُ }: وقا  سبحانه، اهلل سبحانه وتعاىل

ليسذ ها احلكمة التا يثبتها املتكلمـون ، واحلكمة التا أمجع عليها السلف رمحهم اهلل

 .فعن إثبا م فيها قاص، من املعت لة وغيهم
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املتعلقـة ، ون بحكمـة البـاري سـبحانه وتعـاىليؤمنـ، فعن السلف كام قرر يبيخ اإلسالم 

، أو عقوبـة، أو ابـتالءً ، نعمةً ، واملتعلقة بمفعورتته عىل ما تقتضيه هه  احلكمة، بهاته صفة له

ولبعضهم ، وهلها قد يكون اليشء الواحد لبعض العباد نعمة ولبعضهم عقوبة، أو غي ذل 

 .ابتالًء وحمنة

َوَلَقـْد آَتْينَـا َداُوَد }: فقـا ، عظياًم  رتً وتعاىل آتى داود مافعن اهلل سبحانه ؛ مثا  ذل  املـا 

ْيَ َوَأَلنَّا َلُه احْلَِديدَ  الً ِمنَّا َفْض   .[10: ]سبح {َيا ِجَباُ  َأٍويِب َمَعُه َوالطَّ

، ورتيب  أن هها املل  واملا  الواسع الهي أوتيه داود عليه الصالة والسالم هـو نعمـة

 .{َوَلَقْد آَتْينَا َداُوَد ِمنَّا}: وأضافه إليه فقا اًل، ه وتعاىل فضولهل  سام  اهلل سبحان

َفَلامَّ َنُسوا َما ُذٍكُروا بِـِه َفَتْحنَـا َعَلـْيِهْم َأْبـَواَب ُكـٍل }: كقوله تعاىل، وقد يكون املا  عقوبة

 
 
ء  .فتح اهلل عليهم الدنيا: قا  طائفة من السلف [44: ]األنعام {يَشْ

َبـَع َهـَوا ُ }: تعاىل وكام يف قوله  ْع َمـْن َأْغَفْلنَـا َقْلَبـُه َعـْن ِذْكِرَنـا َواتَّ
، [28: ]الكهـف {َورت ُتطِ

نَّ َعْينَْيـَ  }: وهلها قا  اهلل تعاىل لنبيـه، وقد يكون بغيها، واإلغفا  قد يكون بالدنيا َورت مَتُـدَّ

نَيا لِنَْفتِنَُهْم فِيهِ إىَِل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواًجا ِمنُْهْم َزْهَرَة احْلَيَ   .[131: ]طه {اِة الدُّ

ـاَم َأْمـَواُلُكْم َوَأْورتُدُكـْم فِْتنَـة  }: كـام قـا  تعـاىل، وقد يكون املا  ابتالًء وحمنة كالولـد  {َأنَّ

ــا  ــه، [28: ]األنف ــائه وعدل ــاىل وقض ــبحانه وتع ــه س ــع إىل حكمت ــها يرج ــله ، وكــل ه أو فض

 .وإحسانه

  

 رض بني الرشل والقدر:عدم التعا: األصل السابع

منهيـون عـام هنـاهم اهلل ، اإليامن بحن العبـاد مـحمورون بـام أمـرهم اهلل بـه: األصل السابع

بـل ،  وأنه رت حجة ألحد من اخللأ عىل اهلل سبحانه وتعـاىل ، مع اإليامن بوعد  ووعيد ، عنه

أن يكـون  وأن عمـوم قـدر  وقضـائه ومشـيئته وحكمـه وإرادتـه رت يصـح، هلل احلجة البالغـة

 من أمر  ورشعه امعارًض 
 
 .ليشء
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 .وحمصل هها األصل أن السلف يؤمنون باجلمع بني مقام الرشل ومقام القدر

 

 

 

 

 

 

 

 :أقوا  الفرق األ رى يف األصو  السبعة للقدر

 :الطوائف التا نازعذ يف هه  األصو 

ن أفعـا  مل ينـازل أحـد مـن املسـلمني يف كـو: اإليامن بعموم علم الرب: األصل األو 

 .العباد دا لة يف هها العموم

ي عمون أن اهلل سبحانه وتعاىل رت يعلـم أفعـا  العبـاد ، وإنام ظهر قوم من غالة القدرية 

 .وهؤرتء الغالة ليسوا من اإلسالم يف يشء، إرت عند كوهنا

وقــد صح ، وقــد أمجــع الســلف ومجــاهي طوائــف املســلمني عــىل تكفــيهم بحعيــاهنم 

 .ل من القدرية بعض أئمة الصحابة الهين أدركوا هه  البدعةبتكفي هها النو

وعبـد الـرمحن بـن مهـدي وغـيهم مـن ، ووكيع، أمحد: كام صح بتكفيهم من األئمة

 .متقدما أئمة السنة واجلامعة

قـد صحـوا يف كتـبهم بـحن منكـر العلـم مـن الكفـار ورت  -وهم قدريـة-بل إن املعت لة 

 . يعدون يف أهل القبلةفهؤرتء رت، ينسبون إىل اإلسالم
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أما السلف من الً، وهها األصل عامة طوائف املسلمني يقرون به سم، الكتابة: األصل الثاي

وفرق بني من . عىل ما جاء يف النصوص، الً أهل السنة واجلامعة وأتباعهم فهم يقرون به مفص

 .ورت سيام التفاصيل النبويةالً، وبني من أقر به مفص الً أقر باألصل سم

 .وقد وقع فيه ن ال وغل  كثي، اخللأ: األصل الثال 

، وأنـه كتبهـا، يقولون بحن اهلل يعلم أفعـا  العبـاد قبـل كوهنـا، وصارت مجاهي القدرية 

 .ولكنها  لأ للعباد

 ،أهنم أمجعوا عىل أن اهلل مل خيلأ أفعا  العباد: والتحرير ملهه  املعت لة من القدرية 

 

 

 

 :ثم قالوا ثالثة أقوا 

 .إن اهلل مل خيلقها و لقها العبد: القو  األو 

 .إن اهلل مل خيلقها وكهل  العبد مل خيلقها: القو  الثاي

 .وهها الن ال هو يف اجلملة ن ال لفظا رت حقيقة له يف املـهه . التوقف: القو  الثال 

 .فعن عمدة املهه  هو إمجاعهم عىل أن اهلل مل خيلأ أفعا  العباد

 .فهها قو  القدرية، دعة خمالفة إلمجال السلفوهها القو  ب 

 

 القدرية املتكلمة والقدرية الرواة:الفرق بني  

 :والقدرية الهين قالوا إن اهلل مل خيلأ أفعا  العباد صنفان
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ومـن اقتـدى هبـم مـن ، وأعيـاهنم يف األصـل هـم املعت لـة، متكلموهم: الصنف األو 

 .ملهه  بالدرتئل والطرق الكالميةالهين قرروا هها ا، متكلمة الشيعة وغيهم

وبعـض ، وأكثـرهم يف البرصـة، وهم معرش من رجا  الرواية واإلسناد: الصنف الثاي

 .قالوا بجملة املسحلة، األقاليم العراقية والشامية

ولكنهم مل يقولوا هـه  اجلملـة عـىل الطريقـة الكالميـة التـا كانـذ تسـتعملها القدريـة  

 .هلل االصنفان يف أن أفعا  العباد ليسذ  لقً  فيش ك. املعت لة املتكلمة

 :ويف قون من وجهني

 .فمنهج ارتستدرت  عىل املسحلة بني الصنفني خمتلف، ارتستدرت : الوجه األو 

أن املعت لة املتكلمة رتبذ عىل هه  املسحلة مسـائل أ ـرى تتعلـأ باهلدايـة : الوجه الثاي

 .التحسني والتقبيحومسحلة ، وتتعلأ بمسائل التكليف، واإلضال 

 .وجعلوها من نتائج هه  املسحلة، ومسائل كثية ربطوها هبه  املسحلة

، فيكون قوهلم أ ف مـن قـو  متكلمـة القدريـة، وهها الرب  مل يستعمله رجا  الرواية

لو تركنا الرواية عن القدريـة ل كناهـا عـن أكثـر أهـل ": وقد كان اإلمام أمحد رمحه اهلل يقو 

لكنـه لـيس عـىل ، د  بهل  أن هها الـوهم يبـال يف طائفـة مـن رجـا  الروايـةومرا، "البرصة

 .  الطريقة الكالميـة

 :  والفرق بني املنهجني يف ارتستدرت 

فعنـه رت بـد أن ، أن كل مسحلة من مسائل الصفات أو القدر مرتبة عىل الطريقة الكالميـة

 .يعةودرتئل عقلية ومقاصد من الرش، يكون فيها مح ه فلسفا هو األساس

وهـه  قاعـدة ، مح ه مسحلة القدر عند املعت لة أن األثـر رت يصـدر عـن مـؤثريناًل: فمث 

ــن الرشــل، فلســفية ــا مقاصــد م ــوا عليه ــايل أد ل ــم والفســوق ، وبالت ــه اهلل عــن الظل كتن ي

 .إىل غي ذل . . والعصيان
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 .  فمن قا  إن اهلل  لأ القبائح فقد أضافها إليه

لكـن إيبـكاهلم األو  احلقيقـا هـو اإليبـكا  ا؛  تل م أبدً وهه  املقاصد عند التحقيأ رت

 .  الفلسفا

 .وهها هو الدليل الهي بنى عليه اجلرية مههبهم

كالقـايض ، وصحـوا باسـتعامله، وهو الدليل الهي استعمله علامء األيباعرة يف كتبهم 

 .وحممد بن عمر الرازي ، وأيب املعايل اجلوينا، أيب بكر بن الطي 

 .حدة تستعملها طوائف نتائجها متناقضةفالقاعدة وا 

وهـا مـن بـاب قيـاس اخلـالأ عـىل ، وذل  يد  عىل أن هه  القاعدة غل  مـن األصـل

ولـو ، رت تصح يف املخلـوق نفسـه -كام يقو  يبيخ اإلسالم -بل إهنا عند التحقيأ ، املخلوق

حانه أهنا صحذ يف املخلوق فعنه يمتنع أن تكـون صـحيحة يف حـأ اخلـالأ سـب رتً فرض جد

 .وتعاىل
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 :املخالفون يف مشيئة اهلل

فاملعت لة ، واملخالف يف هها األصل هم املخالفون يف األصل الثال ، املشيئة: األصل الرابع

، بمشيئته الً لفعله مستق اوَيعلون العبد  القً ، "إن اهلل مل يشح أفعا  العباد ومل ُيِرْدها": تقو 

 .ه وتعاىلورت يب  أن هها تعطيل لربوبية اهلل سبحان

 :املخالفون يف إثبات املشيئة للعبد

 .أن العباد هلم مشيئة عىل احلقيقة: األصل اخلامس

 .وقد  الف يف هها األصل اجلرية 

 ."إن العبد سبور  عىل فعله": وإمام اجلرية هو اجلهم بن صفوان الهي يقو  

عبـد مشـيئًة إن لل": الـهي يقـو ، وقارب مهه  اجلرية مهه  أيب احلسن األيبـعري 

 ."هلا رت هبا ايقع الفعل مقارنً ، مسلوبة التحثي

 " :وهلها قا  صاح  جوهرة التوحيد 

 ."فهاك كفر عند أهل امللة                  ومن يقل بالطبع أو بالعلة                     

 .وهها جر لكنه دون جر اجلرية املحضة، فينفون السببية والتعليل 

والفـرق بـني أيب احلسـن و جهـم بـن صـفوان يف مسـحلة ": م رمحـه اهللقا  يبيخ اإلسـال

وطائفـة مـن الفـرق ، وبعض الفرق بينهم فرق رت يعقل عند العقالء، القدر غالبه فرق لفظا

 ."بينهم فرق له معنى

كجـر اجلهـم  احمًضـ اإن قو  أيب احلسن وعامة أصحابه ليس جرً : فمن العد  أن يقا 

وهــو موافــأ لعبــارات أهــل الســنة ، ا إىل هــها املــهه  يف اجلملــةولكنــه ينتهــ، بــن صــفوان

 .ولكنه يف املعنى ين ل إىل قو  اجلرية، واجلامعة يف اللفظ
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فال يرون يف الباب إرت قو  القدرية أو قو  ، وقد انغلأ هها الباب عىل علامء األيباعرة 

لكنه اسـتعمل حتتـه ألفـا  و، ألن إمامهم رفض قو  القدرية؛ فحتوا إىل قو  اجلرية، اجلرية

 .السلف والرشيعة

والهين صحوا بحن قو  األيبعرية جـر دون جـر اجلهـم بـن صـفوان لـيس هـو يبـيخ 

وأبو املعـايل اجلـوينا ، بل الرازي و أبو الفتح الشهرستاي، اإلسالم أو نحو  من علامء السنة

 .صحوا بهل 

فانتحـل ، "ي رت معنى لهإن هها مهه  جر" :وقا ، ورجع اجلوينا عن هها املهه  

 ا.ملفقً  ايف الرسالة النظامية مههبً 

 :تنبيه حو  رجول اجلوينا عن مهه  األيبعرية يف القدر

اجلوينا رجع يف آ ر عمر  عـن مـهه  الكسـ  " :بعض الباحثني من املعاصين قا 

 ."اجلري إىل مهه  أهل السنة

 .ورت يب  أن هها غل  

ومقاصـد مـن ، مـن قـو  أهـل السـنة املفًقـ رتً ظاميـة قـوبل ذكر اجلوينا يف الرسالة الن 

 .فقوله مرك ، من مجل الفالسفة الً ومج، مقاصد املعت لة

وجـدت أنـه ، "مناهج األدلة"وإذا قارنذ بني هها القو  وقو  أيب الوليد ابن ريبد يف  

 .يش ك معه يف بعض املنازل

ني قد ن ل إىل قو  احلكامء وقد صح طائفة من األيبعرية كـالشهرستاي بحن إمام احلرم

 .وإن كان ي عم أنه رجع إىل مهه  السلف يف الصفات -الفالسفة: أي-

ــالتفويض  ــة ب ــالة النظامي ــلف يف الرس ــهه  الس ــم يفرســ م ــهه  ، ث ــ  أن م ورت يب

 .التفويض كام قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل من رش مقارتت أهل البدل واإلحلاد
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 :تعاىلاملخالفون يف إثبات احلكمة هلل 

 .إثبات احلكمة هلل: األصل السادس

، فنفى حكمة اهلل سبحانه وتعاىل يف أفعالـه، وقد نازل يف هها األصل اجلهم بن صفوان 

 .وتبعه عىل ذل  يف اجلملة أبو احلسن األيبعري

 .فعن مسحلة احلكمة فرل عن أصل مسحلة القدر 

 .ض املشيئةفجعل اجلهم و األيبعري أفعا  الباري سبحانه مبنية عىل حم 

ويريــدون ، "إن اهلل منــ   عــن األغــراض واحلاجــات": واأليبــاعرة يقولــون يف كتــبهم

فرسـها مجهـورهم ، وإذا ذكر لفظ احلكمـة بالرشـيعة، بهل  أن أفعاله ليسذ حلكمة أو لعلة

 .باإلرادة واملشيئة

والشــيعة ، ومجهــور طوائــف املســلمني مــن أهــل الســنة واحلــدي  ومجــاهي الصــوفية

 .وهو احلكمة، لة يقرون هبها األصلواملعت 

 :  ولكن الفرق بني السلف وهه  الطوائف التا تشاركهم 

 .وها متعدية إىل  لقه، أن السلف َيعلون احلكمة صفة تقوم بهات الباري

يف حــني أن املعت لــة ومــن وافقهــم مــن الشــيعة وغــيهم َيعلــون احلكمــة متعديــة إىل  

 .ت الباريورت َيعلوهنا صفة قائمًة بها، اخللأ

 :املخالفون يف اجلمع بني الرشل والقدر

 .اجلمع بني الرشل والقدر: األصل السابع

 .فعهنم معظ مون لرشل اهلل وقدر ، وأهل السنة واجلامعة وس  يف هها األصل 
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 .وبني طرق الصوفية، وهم وس  بني القدرية 

 

حيــ  ، درفالقدريــة مــن املعت لــة ومــن وافقهــم عــىل أصــلهم مقرصــون يف بــاب القــ 

 .  إن العبد خيلأ فعله: يقولون

 .إن مرتك  الكبية خملد يف النار: حي  قالوا، غالون يف باب الرشل موه 

 :وأما طرق الصوفية فهم عىل العكس 

 .فهم مقرصون يف باب األمر والنها 

 .غالون يف باب القدر 

، م الربوبيـةوهم يسمونه مقا، حتى أسق  طوائف من غال م مقام الرشل بمقام القدر 

ورت سيام املتصوفة املتفلسفة الـهين فرسـوا الرشـيعة عـىل ، وهه  حا   تعرض لغالة الصوفية

 .وأمثا  هؤرتء، هها التفسي كـابن عريب و ابن سبعني و التلمساي

 :الكالم عىل حا  أيب إسامعيل اهلروي

رتنحـراف ن دوهنم من الصوفية الهين عنـدهم قـدر مـن اويقع نول من ذل  يف كالم مَ 

كحــا  أيب إســامعيل األنصــاري اهلــروي ، عــن جــادة الســلف يف بــاب الســلوك واألحــوا 

 ."مناز  السائرين"وكتاب  "ذم الكالم"صاح  كتاب ، احلنبيل

بـل ، فلـم حيقـأ هـها األصـل، فهو يف منازله يسق  بعض مقامات الرشل بمقام القـدر 

 ا.يبديدً  اغل  فيه غلطً 

 :  وافقة ملهه  وحدة الوجود حي  قا ظاهر  امل ابل إنه قا  كالمً 

 مــــــا وحــــــد الواحــــــد مــــــن واحــــــد َ َ َ إذ كــــــل مــــــن وحــــــد  جاحــــــد

 توحيــــــــد مــــــــن خيــــــــر عــــــــن نعتــــــــه َ َ َ عاريــــــــة أبطلهــــــــا الواحــــــــد

 توحيد  إيا  توحيد  َ َ َ ونعذ من ينعته ألحد                                               
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من مهه  ابن عريب و التلمساي وأمثـاهلم مـن لكن اهلروي رمحه اهلل رت يب  أنه بريء 

بـل هـو ، وإن كان قد يسـتعمل بعـض حـروفهم، الصوفية املتفلسفة القائلني بوحدة الوجود

وإن ، وتقريـر حسـن للصـفات، ولـه رد عـىل اجلهميـة، فاضل يف إثبات صفات اهلل سـبحانه

 .كان ي يد ويبالغ يف إثبات الصفات

 .عىل جادة السلف اترً كام أن منهجه يف التكفي ليس مع

وقـد ": "ذم الكـالم"وملا تكلم عن األيباعرة قا  عـن أيب احلسـن األيبـعري يف كتابـه  

وأ ري فالن ، رت يصيل ورت يتوضح، يبال يف املسلمني أن رأسهم عيل بن إسامعيل األيبعري

 ."اأنه مات متحيً  -عند  اثم ساق سندً -

كــام قــا  يبــيخ ، اخلــي واإليــامنبــل األيبــعري يعــرف بكثــي مــن ، وهــها لــيس كــهل 

 ."وقد استفاض يف املسلمني ما له من الديانة والقصد إىل السنة": اإلسالم عنه

وأبو حممد عبد اهلل بن سعيد بن كالب إمام لـه ": وقا  عن عبد اهلل بن سعيد بن كالب 

 ."علم وفقه

: "السـنة منهـاج"حتى قا  يبـيخ اإلسـالم يف ، والقصد أن اهلروي يبديد يف هها الباب

 ."إن أبا إسامعيل األنصاري من املبالغني يف ذم اجلهمية وتكفيهم"

إن قـو  أيب احلسـن ": بل قـا  يبـيخ اإلسـالم، يبديدة يف القدر اكام أن للهروي أغالطً 

 ."األيبعري يف القدر  ي من قو  أيب إسامعيل األنصاري 

 :فعن أ ص من نازل يف مقام اجلمع بني الرشل والقدر هموعليه 

 .بام هو من القدر، الهين أسقطوا بعض مقامات الرشل.  الصوفية 

َلـْو يَبـاَء اهلل َمـا }: الهين قـالوا، وأصل إسقاط مقام الرشل بالقدر هو مهه  املرشكني 

ْكنَا  .[148: ]األنعام {َأرْشَ

 .وليس يف املسلمني من عطل سائر الرشل بالقدر 
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فلـيعلم أنـه مـن ، الصـوفية كــالتلمسايومن أطلأ هها التعطيل كام أطلقه بعض غالة  

 .الكفر املحض الهي رت ُينظر يف يبحن صاحبه

 :املقارتت الكفرية التا  الف مهه  السلف تنقسم إىل قسمنيذل  أن  

 :حكم التكفي دون إقامة احلجة عىل من رت يببهة له

 .ابتداءً  اما يكون قائلها كافرً : األو 

 .فعنه يكفر ابتداًء ، فعا  العبادكمن نفى علم اهلل بام سيكون من أ 

 .نقيم عليه احلجة: ورت يقا 

ألنـه خمـالف للعقـل والفطـرة وأصـو  ، بل احلجة عىل مثل هها رت بـد أن تكـون قائمـة 

 .األنبياء أمجعني

ولكن قائلهـا رت يكفـر ابتـداًء إرت إذا أقيمـذ ، مقارتت ها يف حكم السلف كفر: الثاي

 .عليه احلجة

إرت أنـه ، واإلمام أمحد وإن تواتر عنه تكفي اجلهمية": اإلسالم رمحه اهللوهلها قا  يبيخ  

 ."بتكفي أعياهنم الً مل يكن هو وغي  من أئمة السلف مشتغ

وكهل  يبيخ اإلسالم عندما ناظر علامء األيباعرة املتح رين يف مسحلة العلو كان يقـو  

 ."عندي الكنكم لستم كفارً ، أنا لو أقو  بقولكم كفرت": هلم

ملوجـ  ، فمثل هه  املسائل يد ل فيها نول من ارتيبتبا  وارتنغالق عىل بعـض النـاس 

 .فال يكفر هبا ابتداءً ، من املوجبات

 .هبم اعاملً : أي: « لأ اخللأ بعلمه»: فقو  املصنف

 .قدر ما سيكون هلم من األحوا  واألفعا  واملآرتت: أي «اوقدر هلم أقدرً »
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ــدر : أي «رتً ورضب هلــم آجــا» ورت يســتقدم أحــد ورت اًل، فجعــل لكــل  أجــ، آجــاهلمق

َفـعَِذا َجـاَء َأَجُلُهـْم رت َيْسـَتْحِ ُروَن َسـاَعًة َورت }: يستح ر عن أجلـه كـام هـو صيـح يف القـرآن

 .[34: ]األعراف {َيْسَتْقِدُمونَ 

هها : «وعلم ما هم عاملون قبل أن خيلقهم، ومل خيف عليه يشء قبل أن خيلقهم»: وقوله

 .العلم هو أصل

 .هها اجلمع بني مقام الرشل ومقام القدر «وهناهم عن معصيته، وأمرهم بطاعته»

هـها طـرد لعمـوم مشـيئة : «ومشـيئته تنفـه، وكل يشء َيري بتقدير  ومشـيئته»: وقوله

 .وأنه د ل يف عموم مشيئته أفعا  العباد، الرب سبحانه

 اد مشـيئة عــىل احلقيقـة  الًفــأن للعبــا: أي «رت مشـيئة للعبــاد إرت مـا يبــاء هلـم»: وقولـه

 الً للمعت لـة الـهين جعلـوا العبـد مسـتق اولكنهـا تابعـة ملشـيئة اهلل  الًفـ، للجرية وللكسبية

 .بمشيئته

 :منازعة املعت لة يف هداية التوفيأ

 :«رًت ويضل من يشاء وخيه  ويبتيل عداًل، هيدي من يشاء ويعصم ويعايف فض» :قوله

 .عىل املؤمنني الً اإليامن بحن هلل نعمة وفض، قاممن أصو  أهل السنة يف هها امل

 .وأن كل من آمن فعنه إنام آمن بفضل اهلل ونعمته عليه 

 .أو صفه الشيطان عن اهلدى، وكل من كفر فعنام كفر بام صف نفسه 

 .واهلل سبحانه وتعاىل هيدي عىل معنى أنه يوفأ 

 .ع  به رسله عليهم الصالة والسالمأو يب، وهيدي عىل معنى أنه يبني بام ين   يف كتابه 

 :  فقالوا :وقد نازعذ املعت لة يف هه  املسحلة

 .يبني: هيدي بمعنى -سبحانه وتعاىل وتقدس عن قوهلم-إن اهلل 

 . وأما اهلدى الهي هو التوفيأ فعنه يستوي فيه الناس 
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ي َمـْن َأْحَبْبـَذ إِنَّـَ  رت َ ْـدِ }: فعن اهلل قا  لنبيه، ورت يب  أن هها أصل باطلاجلواب : 

 .ولو كانذ اهلداية ها البيان مل يصح نفيها، [56: ]القصص {َوَلكِنَّ اهلل هَيِْدي َمْن َيَشاءُ 

وقـد هـدى ، هيدي مـن يشـاء امبينً  األن النبا صىل اهلل عليه وسلم من حي  كونه هاديً  

 .عمه بحن علمه وبني له

ــِدي َمــْن َأْح }: وإنــام املــراد هنــا  ــَ  رت َ ْ ألنــه عليــه ؛ رت تســتطيع التوفيــأ: أي {َبْبــَذ إِنَّ

ـنَّ اهلل هَيْـِدي َمـْن َيَشـاءُ }: وهلـها قـا ، الصالة والسالم برش ليس بيد  هها األمـر
: أي {َوَلكِ

 .يوفأ من يشاء

 .وتوفيقه سبحانه لعباد  املؤمنني لإليامن تابع لعلمه وحكمته

ـوا َوُهـْم َوَلـْو َعلِـَم اهلل فِـيِهْم َ ـْيً }: وهلها قا  سبحانه  ا أَلَْسـَمَعُهْم َوَلـْو َأْسـَمَعُهْم َلَتَولَّ

 .وملا علم أن األنبياء حمل رتصطفائه اصطفاهم، [23: ]األنفا  {ُمْعِرُضونَ 

وهلها فعن اهلل تعاىل إذا ذكر الضال  يف القرآن فال بد أن يقيـد  إمـا بجهـة أو سـب  مـن  

 .[8: ]فاطر {ِضلُّ َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي َمْن َيَشاءُ يُ }: كام يف قوله، معه اهلداية أو يهكر، العبد

، بجهـة وسـب  مـن العبـد اوإرت ذكر  مقيـدً ، فعذا علقه بمحض املشيئة ذكر معه اهلداية 

 .[27: ]إبراهيم {َوُيِضلُّ اهلل الظَّاملنَِِي َوَيْفَعُل اهلل َما َيَشاءُ }: كقوله تعاىل

وأن الظلـم ، يـد  عـىل السـب  {الظـاملني}سـياق كلمـة  {َوُيِضلُّ اهلل الظَّاملنِِيَ }: فقوله

 .جاء من جهتهم

لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعـىَل }: وهلها فعنه سبحانه وتعاىل رت يعهب إرت من قامذ عليه احلجة 

ُسلِ  ة  َبْعَد الرُّ  .[15: اء]اإلرس {رتً َوَما ُكنَّا ُمَعٍهبنَِي َحتَّى َنْبَعَ  َرُسو} [165: ]النساء {اهلل ُحجَّ
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 :تقدير اآلجا  وال يادة فيها

 :قو  املصنف

 .(رتً ورضب هلم آجا)

 الرشح:

وقد ثبـذ يف الصـحيحني مـن حـدي  أنـس و أيب هريـرة ريض اهلل ، آجا  العباد مقدرة

وينسـح لـه يف ، من أح  أن يبس  لـه يف رزقـه»: عنهام عن النبا صىل اهلل عليه وسلم أنه قا 

 .«فليصل رمحه، أثر 

 :  إذ قالوا، وهها احلدي  أيبكل عىل كثي من املتح رين

إن الهي يغي فيه هو األجل املكتوب يف صحف املالئكـة املـهكور يف مثـل حـدي  ابـن 

وهـها قـا  بـه  «ويكتـ  رزقـه وأجلـه»: مسعود املتفـأ عليـه يف قولـه صـىل اهلل عليـه وسـلم

كــعمر ، إىل طائفة من الصحابة وأضافه طائفة من الرشاح املتح رين، طوائف من أهل العلم

 .وإن كان يف ثبوته عنهم بعض ال دد، وغي 

مـن أحـ  أن »: إن قوله عليه الصـالة والسـالم: يف هها املقام أن يقا  ولكن الصحيح

واهلل سـبحانه ، أن صـلة الـرحم سـب  «فليصـل رمحـه، وينسـح لـه يف أثـر ، يبس  له يف رزقه

واألجـل والـرزق مـرتب  يف علـم اهلل ،  لـأ اخللـأ وتعاىل قدر وعلم السب  واملسب  قبـل

 .وحكمته بحسباب
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وقد يكون من هه  األسـباب مـا هـو معـروف املناسـبة كالتجـارة لبسـ  الـرزق مـع أن 

 .ايبتغاله هبه  التجارة مكتوب ومقدر

فحراد صىل اهلل عليه وسلم أن يندب إىل سب  رشعا لـيس معـروف املناسـبة عنـد بنـا  

التا رت يعرف عنـد بنـا آدم عـادًة أهنـا مناسـبة ، عمر والرزق بصلة الرحمفعلأ زيادة ال، آدم

 .فهها هو أجود ما يقا  يف هه  املسحلة، لبس  الرزق وطو  العمر

 .وطو  العمر وسعة الرزق تارًة يكون نعمة وتارًة رت يكون نعمة

اإلمـام  وهلها قا  عليه الصالة والسالم كام يف حدي  عامر ريض اهلل عنه الهي أ رجـه 

أحينـا مـا كانـذ ، وقدرت  عىل اخللـأ، اللهم بعلم  الغي »: أمحد و احلاكم يف املستدرك

 .«يل ااحلياة  يً 

وجعـل ، من العبد القيام به امطلوبً  ارشعيً  األنه جعل صلة الرحم سببً ؛ إرت أنه هنا نعمة

وعمـر  إىل أي أن العبـد سـيوفأ يف مالـه  ،  نتيجة لـهل  السـب ، بس  الرزق وطو  العمر

 .اخلي

، فهها ليس عليه دليـل مـن الرشـل "إنه يمحى من صحف املالئكة": وأما قو  من قا 

 .مما يف صحف املالئكة ُيمحى اومل يثبذ يف الكتاب ورت السنة أن يبيئً 

ح فالصـحي [39: ]الرعـد {َيْمُحو اهلل َما َيَشاُء َوُيْثبُِذ َوِعنْـَدُ  ُأمُّ اْلكَِتـاِب }: وأما قوله تعاىل

 .وسياق اآليات يد  عىل ذل ، يف تفسيها أن هها يف الرشائع وليس يف القدر

 َأْن َيـْحيِفَ بِآَيـة  إرِتَّ بِـعِْذِن اهلل لُِكـٍل َأَجـل  }: فعن اهلل سبحانه وتعاىل قـا  
َوَمـا َكـاَن لَِرُسـو  

والرشـائع يـد لها  [39-38: ]الرعـد {كَِتاب  َ َيْمُحـو اهلل َمـا َيَشـاُء َوُيْثبِـُذ َوِعنْـَدُ  ُأمُّ اْلكَِتـاِب 

 .النسخ واملحو كام هو معروف وسمع عليه

 .فبعمجال السلف أنه رت تغيي فيه، "اللوح املحفو "وأما ما يف 

 .ومن زعم من املتح رين أنه قد يد له التغيي فهها غل  باإلمجال 
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 :قا  املصنف رمحه اهلل تعاىل

وإنه  اتم األنبياء وإمام ، ورسوله املرتىض، ه املجتبىونبي، عبد  املصطفى اوإن حممدً )

وهـو ، وكل دعوى النبوة بعد  فغا وهوى، وحبي  رب العاملني، وسيد املرسلني، األتقياء

 .(وبالنور والضياء، باحلأ واهلدى، املبعوث إىل عامة اجلن وكافة الورى

 الرشح:

وصـفاته وألوهيتـه وربوبيتـه بعد أن ذكـر املصـنف توحيـد اهلل سـبحانه وتعـاىل بحسـامئه 

 .«إلخ. . . عبد  املصطفى اوإن حممدً »: فقا ، عطف عىل ذكر التوحيد هه  املسحلة

 .«إن اهلل واحد رت رشي  له»: عطف عىل قوله «اوإن حممدً »: فقوله

كام هو مسـتقر عنـد مجاعـة املسـلمني ، ومسحلة نبوة نبينا حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم 

 .وها الركن الثاي يف اإليامن باهلل وارتستسالم له، يامن باهللمن أ ص أصو  اإل

وهلها ملا ذكر الرسو  صىل اهلل عليه وسلم اإلسالم كام يف الصحيحني من حـدي  ابـن  

: وقا  «. . رسو  اهلل اوأن حممدً ، يبهادة أن رت إله إرت اهلل: بنا اإلسالم عىل مخس»: عمر قا 

كام يف املتفأ عليه  «. . وأي رسو  اهلل، دوا أن رت إله إرت اهللأمرت أن أقاتل الناس حتى يشه»

 .إىل غي ذل ، من حدي  أيب هريرة ريض اهلل عنه
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 الشهادتني دون األ رى:اخلالف فيمن نطأ إحدى  

؟ هل تلتحـأ بـه أحكـام اإلسـالم، أيبهد أن رت إله إرت اهلل: تنازل العلامء فيام لو قا  عبد

 ا؟ قيدة  بهكر  للشهادتني معً أم أن أحكام اإلسالم م

 .وهه  مسحلة تكلم فيها املتح رون وحصل الغل  فيهاا، واخلالف هنا ليس لفظيً 

 :  والصواب يف هه  املسحلة 

 .أن احلكم هنا له ظاهر وباطن

رت : فمـن قـا ، التا بني العبد وبني ربه سبحانه وتعاىل، فحما من جهة األحكام الباطنة 

 .فعن هها يف الباطن يكون مسلاًم ، د الد و  يف دين اإلسالمإله إرت اهلل عىل مقص

فال يبـ  أنـه يف البـاطن ، رسو  اهلل اوأيبهد أن حممدً : تل ومل يقلفلو أدركه املوت أو قُ  

مل يكـن عـن ؛ رسـو  اهلل األن تـح ي  لـهكر يبـهادة أن حممـدً ؛ يكون قد مـات عـىل اإلسـالم

 .تفري 

 .ا حمل ن ال بني الفقهاءفهه، وأما من جهة األحكام الدنيوية

فـعن أحكـام اإلسـالم ، أن من قا  ذل  ومل يدرك الثانيـة ملـانع : والصحيح من أقواهلم 

وهها هو الهي د  عليه ما ثبذ يف الصحيحني من حدي  سعيد بن املسـي  ، تتعلأ باألوىل

نـد  أبـو وع، ملا حرض أبا طال  الوفاة جاء  رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسـلم»: قا ، عن أبيه

رت : قـل، يا عم: فقا  رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم، جهل و عبد اهلل بن أيب أمية بن املغية

 .«كلمة أيبهد ل  هبا عند اهلل، إله إرت اهلل

من حدي  املقداد بن األسـود ريض اهلل عنـه أنـه  اود  عليه ما ثبذ يف الصحيحني أيًض 

ن الكفار فقاتلنا فرضب إحدى يدي بالسيف م الً أرأيذ إن لقيذ رج، يا رسو  اهلل»: قا 

فقـا  ، أفحقتله يا رسـو  اهلل بعـد أن قاهلـا، رت إله إرت اهلل: فقا ، ثم رتذ منا بشجرة، فقطعها

ثم قا  ذل  بعد ، إنه قد قطع يدي، يا رسو  اهلل: فقا ، رت تقتله: النبا صىل اهلل عليه وسلم



 

 
 يوسف بن حممد الغفيص: ورملعالي الشيخ الدكت 80

وإن  ، فعن قتلته فعنه بمن لت  قبل أن تقتله، لهرت تقت: فقا  عليه الصالة والسالم، أن قطعها

 .«بمن لته قبل أن يقو  كلمته التا قا 

رت إلــه إرت اهلل يف : وقـد قـا  الً وكـهل  مـا جـاء يف حــدي  أسـامة بـن زيــد ملـا قتـل رجــ

إذا جاءت يوم  "رت إله إرت اهلل"فكيف تصنع بـ»: فقا  له النبا صىل اهلل عليه وسلم، املعركة

 .« القيامة

 

 

 :قو  الفالسفة يف النبوة

 ايصطفا به عبـدً ، لقد أمجع أهل القبلة عىل أن النبوة اصطفاء من اهلل سبحانه وتعاىل      

 .من عباد 

كام قرر ذل  ابن سينا وأمثاله مـن ، ومل يقل بكون النبوة مكتسبة إرت الفالسفة املالحدة 

 :  وَيعلون هلا ثالث قوى، الفالسفة

 .وقوة التخييل، التصويروقوة ، قوة التعبي

 .وهها قو  رت أصل له يف دين املسلمني 

 :اخلالف بني أهل السنة واملتكلمني يف دليل النبوة

هـا ، و الف فيها طوائـف مـن املتكلمـني اوإنام املسحلة التا تكلم أهل السنة فيها كثيً 

 .مسحلة دليل النبوة

 :  فعن مجاهي طوائف املتكلمني يقولون 

وقـوهلم ، ويفرسوهنا بام هو  ارق للعادة عىل جهة التحدي، وة هو املعج ةإن دليل النب

 :هها غل  من جهتني
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 .أهنم قرصوا دليل النبوة عىل املعج ة: األوىل

 .أهنم فرسوا معج ات األنبياء باخلوارق التا تقع عىل جهة التحدي: الثانية

 .باملعج ات والهي اتفأ عليه السلف رمحهم اهلل أن النبوة رت خيتص دليلها

 .وتثبذ بغي ذل ، "آية"بل تثبذ النبوة باملعج ة التا تهكر يف القرآن وتسمى  

أن النبـا صـىل اهلل عليـه ، وقد ثبذ يف الصـحيح مـن حـدي  أيب هريـرة ريض اهلل عنـه 

وإنام كان الهي ، ما من األنبياء نبا إرت وأويف من اآليات ما مثله آمن عليه البرش»: وسلم قا 

 .«يوم القيامة افحرجو أن أكون أكثرهم تابعً ، أوحى اهلل إيل   اوحيً أوتيته 

 

 :  والدليل عىل فساد قو  املتكلمني

أن اجلامهي من املسلمني آمنوا بـالنبا صـىل اهلل عليـه وسـلم ومل يـبلغهم عنـد إيامهنـم     

 .وإنام آمنوا بام بع  به من احلأ، معج ة له

عباس ريض اهلل عنهام ملا كت  النبـا صـىل اهلل وقد ثبذ يف الصحيحني من حدي  ابن  

حدثنا أبـو سـفيان مـن »: قا  ابن عباس، يدعو  فيه إىل اإلسالم اعليه وسلم إىل هرقل كتابً 

انطلقذ باملدة التا كانـذ بينـا وبـني رسـو  اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم إىل : قا ، فيه إىل يفَّ 

من قوم هها الرجل الهي ي عم أنـه  -شامبال: أي-هل هنا أحد : وفيه أن هرقل قا  ،الشام

وأجلـس أصـحايب ، فحجلسـنا بـني يديـه، فدعيذ يف نفـر مـن قـريش: قا  أبو سفيان؟ نبا

عن الرجل الـهي يـ عم  -أبا سفيان : يعنا-إي سائل هها : قل هلم: وقا  ل مجانه،  لفا

هل كان من : لفكان يف أسئلة هرق، وإن كهبنا فكهبو ، فعن صدقنا فصدقو ، فيكم أنه نبا

 .رت: فقا  أبو سفيان؟ أبيه مل 

 .رت: فقا  أبو سفيان؟ هل كنتم تتهمونه بالكهب قبل أن يقو  ما قا : فقا  هرقل

 .رت: فقا  أبو سفيان؟ هل قا  هها القو  أحد قبله: فقا  هرقل

 .بل ضعفاؤهم: قا  أبو سفيان؟ أرشاف الناس أم ضعفاؤهم؛ من يتبعه: قا  هرقل
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 .بل ي يدون: قا  أبو سفيان؟ ي يدون أم ينقصون: قا  هرقل

 .رت: قا  أبو سفيان؟ أيرتد أحدهم عن دينه بعد أن يد ل فيه سخطة له: قا  هرقل 

رت  -يف صلح: أي-ونحن منه يف مدة ، رت يغدر: فقا  أبو سفيان؟ هل يغدر: قا  هرقل

 .ندري ما هو صانع فيها

 .-بالدعوة اتشكيكً : أي-د ل كلمة إرت هه  فواهلل ما أمكننا أن أ: ثم قا  أبو سفيان

 .«والعفاف، والصلة، والصدقة، يحمرنا بالصالة: قا  أبو سفيان؟ بم يحمركم: ثم قا 

 .فهه  األسئلة ليس فيها سؤا  عن املعج ات

، وقـد كنـذ أعلـم أنـه  ـارج، فعنه نبـا اإن يكن ما تقوله فيه حقً ": وبعدها قا  هرقل 

ولـو كنـذ عنـد  لغسـلذ ، أي أعلم أي أ لص إليه ألحببذ لقاء  ولو، ومل أكن أظنه منكم

 ."عن قدميه

فلـو كـان ؟ هل كان من آبائه مل : سحلت ": فقا ، ثم بني  هرقل معنى هه  السؤارتت

فلـو ؟ هل قا  هها القو  أحد قبله: وسحلت ، رجل  يطل  مل  آبائه: لقلذ، من آبائه مل 

 .إىل غي ذل  ". . ئتم بقو  قيل قبلهرجل  ا: لقلذ، قاله أحد  قبله فيكم

ــا : فاملقصــود ــيس منه ــدرتئل ل ــلم ب ــه وس ــا صــىل اهلل علي ــوة النب ــرف نب ــل ع أن هرق

 .عىل املعج ة امما يد  عىل أن دليل النبوة ليس مقصورً ، املعج ات

وآمـن بـه مـن آمـن مـن ، وكان النبا صىل اهلل عليه وسلم يحتيه الوفود وتحتيـه األعـراب

مـع أن مجهـور مـن آمـن بـه مل ينظـروا معجـ ة وقـذ ، ومن اليهود والنصارى ،عبدة األوثان

 .وإنام صدقو  بام يقوله من احلأ، إيامهنم

وهلها فـعن أعظـم مـا ُبعـ  بـه النبـا صـىل اهلل عليـه وسـلم وأ ـص درتئـل النبـوة هـو  

 .  القرآن
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توا بمثـل فعن اهلل سبحانه وتعاىل حتدى العرب أن يح، والقرآن من حي  احلقائأ والنظم

 .هها القرآن

 :إثبات كرامات األولياء وحقيقة السحر

 :الوجه الثاي يف املسحلة

نفـى طوائـف مـنهم كرامـات ، أن مجاهي املتكلمني ملا قرصوا دليل النبوة عـىل املعجـ ة 

، ألهنم فرسو املعج ة بحهنا اخلارق للعادة عـىل جهـة التحـدي، وكها حقيقة السحر، األولياء

لكـان هـها يمكـن أن يكـون ، و وارق السحرة والكهـان، بتنا كرامات األولياءولو أث: قالوا

 .لدليل النبوة الً مماث

 .ورت يب  أن كرامات األولياء ثابتة بعمجال أهل السنة واجلامعة

حيـ  آتـاهم اهلل ؛ وقد ذكرها اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه يف قصـة الفتيـة أهـل الكهـف 

وعىل هـها ، وقد ثبتذ الكرامة لغي واحد من األمة، الكهفتل  الكرامة املهكورة يف سورة 

 .أمجع السلف

 .فعن هها ثابذ، وكهل  ما يقع من  وارق الكهان والسحرة والعرافني والرمالني

 .إنه خيتل  مع دليل النبوة: ورت يقا  

 .ومن جهة الفعل نفسه، من جهة القائم به، بني املقامني افعن ثمة فرقً  

 :األنبياء وكرامات األولياء و وارق املشعوذينالفرق بني آيات 

 :أما من جهة القائم به :الفرق األو 

 .فعن دليل النبوة إذا كان معج ًة فعن الهي يهكر  نبا 

 .عن الكاهن أو الساحر أو العراف الً فض، وفرق بني النبا والويل 
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، أبرشـ»:   الـوحاوهلها قالذ  دَية ريض اهلل عنها للنبا صىل اهلل عليه وسـلم ملـا أتـا 

وتكسـ  ، وحتمـل الكـلَّ ، وتصـدق احلـدي ، إن  لتصـل الـرحما؛ فواهلل رت خي ي  اهلل أبدً 

 .«وتعني عىل نوائ  احلأ، وتقري الضيف، املعدوم

إذ من رشط الورتية أن رت يكهب ، أن الويل رت يمكن أن خيتل  بالنبا اومن املعلوم قطعً 

 .ابل هو من أعظم الكفار كفرً ، نه ليس بويلفمن ادعى النبوة فعنه يعلم أ، بالدعوى

فـعن أحـواهلم التـا تكتـنفهم مـن الرشـ ، وأما الكهان والعرافون والسحرة والرمـالون 

، عىل أهنم ليسوا بحنبياء ورت صادقني فيام يـدعون الً تكفا دلي، والفجور والفسوق والعصيان

 .وإن اتصفوا بححوا  ها يف نظر الناس تعد من اخلوارق

 :من جهة الفعل اخلارق نفسه :الثاي والفرق

ق مـا ذكـر  اهلل سـبحانه وتعـاىل يف قصـة موسـى وسـحرة ومن أ ص درتئل هها الفـرْ  

َا َجـان  }: قا ، فعن اهلل أمر موسى أن يلقا عصا ، فرعون َت ُّ َكَحهنَّ َوَأْن َأْلِأ َعَصاَك َفَلامَّ َرآَها َ ْ

حتـى أن اهلل سـبحانه ، والسحرة ألقوا حباهلم وعصيهم ،[31: صـص]الق {َوىلَّ ُمْدبًِرا َومَلْ ُيَعٍقْ  

َـا َتْسـَعى}: وتعاىل قا  يَُّل إَِلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأهنَّ ففـا نظـر النـاس حتركـذ هـه   ،[66: ]طـه {خُيَ

 .وحتركذ عصا موسى، العيص واحلبا 

 .ولكن بني احلقيقتني فرق بنٍي  

 .وهه  قدرة اهلل سبحانه وتعاىل، قيقةفعن عصا موسى قد انقلبذ حيًة عىل احل 

 ا.ومل ت   عصيً  رتً فعهنا يف نفس األمر مل ت   حبا، بخالف حبا  السحرة وعصيهم 

وقد قرر يبيخ اإلسالم رمحه اهلل أن كرامات األولياء ليسذ كخوارق السحرة والكهنـة 

 .والعرافني

فمـن بـاب ، فني فـرقوإذا كان بني كرامات األولياء و وارق السحرة والكهنة والعـرا 

 .أوىل الفرق بني معج ة النبا و وارق السحرة



 

 

85   

وهلــها فــعن اخلــوارق التــا يــدعيها الكهــان والعرافــون والرمــالون رت بــد أن يصــاحبها 

 .فعهنا نول  ضول لشياطني اجلن؛ الكفر

فيتحركون حركة هـا ، ومعلوم أن اجلن هلم من ارتقتدار عىل األيبياء ما ليس لبنا آدم 

وقــد قــا  اهلل ســبحانه ، وتكــون يف نظــر اإلنـس حركــة  ارقــة، ن حركــة معتــادةيف نظـر اجلــ

ٍن َأَنا آتِيَ  بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمـْن َمَقاِمـَ  }: وتعاىل وقـا  اهلل ، [39: ]النمـل {َقاَ  ِعْفريذ  ِمَن اجْلِ

: ]سـبح {َكـاجْلََواِب َوُقـُدور  َراِسـَيات   َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن حَمَاِريَ  َومَتَاثِيـَل َوِجَفـان  }: عنهم

، مـن جهـة اجلـن اليس حتريكً ، فعنه نعمة من اهلل، وهها بخالف اخلارق الهي يقع للويل، [13

 .عام يقع لنبا أو رسو  الً فض
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 :حكم السحر

َوَمـا ُيَعٍلـاَمِن ِمـْن َأَحـد  }: لقوله تعاىل؛ ولقد اتفأ السلف رمحهم اهلل عىل أن السحر كفر

اَم َنْحُن فِْتنَة  َفال َتْكُفرْ َح  فعن الساحر إنام كفـر ألنـه  ضـع لغـي اهلل ، [102: ]البقـرة {تَّى َيُقورت إِنَّ

 .وهكها كفر بعمجال املسلمني، بالطاعة وارتستسالم وارتنقياد

له من التفصيل يف مسحلة  رتً والهي تكلم به بعض أصحاب اإلمام الشافعا ونسبو  قو 

 .لفظاهو  الف ، السحر

وهـها ، ومنها علوم الكيميـاء والسـيمياء ونحوهـا، فعنه منه زمن متقدم ترمجذ العلوم 

وليس من ، من احلركة الغي معتادة بفعل تركي  وم ج بعض املواد ونحو ذل  احيدث نوعً 

 .تحثي اجلن

بـاجلن  افـعن كـان مرتبًطـ، رت بد من معرفة صفة السـحر": فصار بعض الفقهاء يقولون 

 .األنه يكون  ضوعً ، فهو كفر

أو وضع بعض املواد عىل بعـض فيتحـو  إىل مـادة  الً وإن كان نول حركة كخفة اليد مث 

 .األنه ليس سحرً ، وهو كهل ،  افهها رت يعدونه كفرً ، أ رى أو نحو ذل 

 ."هلؤرتء حتى رت يفتتن الناس اللهريعة وزجرً  اوإن كان ينهى عنه سدً  

بل باإلمجـال أن مثـل هـها رت يسـمى ، فقهاء الشافعية ببعض اوهها التفصيل ليس خمتًص 

 ا.وكحن الغل  هو يف تسميته سحرً ا، كفرً 

 :الفرق بني النبا والرسو 

 :قو  املصنف رمحه اهلل

 .(عبد  املصطفى اوإن حممدً )

 الرشح:
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ى }: ولفظ العبوديـة هنـا لفـظ ترشـيف كقولـه تعـاىل، عبد اهلل: أي ـِهي َأرْسَ ُسـْبَحاَن الَّ

ُه ملََّا َقاَم َعْبُد اهللَِّ َيْدُعو ُ }: وقوله تعاىل [1: ]اإلرساء { ِ بَِعْبدِ   . [19: ]اجلن {َوَأنَّ

 .أن اهلل اجتبى نبيه: أي ؛«ونبيه املجتبى»: وقوله

 .له وريض عنه رتً أن اهلل سبحانه وتعاىل رضيه رسو: أي «ورسوله املرتىض» 

 رتً ويسـمى رسـو االسالم يسـمى نبًيـوهو عليه الصالة و، واملصنف ذكر نبوته ورسالته 

وهـا مسـحلة تكلـم فيهـا ، وهها يقود إىل ذكـر مسـحلة الفـرق بـني النبـا والرسـو ، باإلمجال

 .ُيعلم أهنا من الغل  رتً وذكر بعضهم أقواا، املتح رون كثيً 

 : والشائع يف كالم أكثر الرشاح 

 .أن النبا من ُأوحا إليه برشل ومل ُيؤمر بتبليغه

 .ن أوحا إليه برشل وُأمر بتبليغهوالرسو  م 

 .وهها ليس عليه دليل 

فعن اهلل سبحانه وتعاىل قد أ ه امليثـاق عـىل أويل العلـم الـهين مل يـح م وحـا أن يبينـو  

وقـد ُنسـ  هـها القـو  إىل ، فال معنى هلـها القـو ا، فكيف بمن أوحى اهلل إليه وحيً ، للناس

 ،ليس كهل ولكنه ، يبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

أن النبـا هـو مـن أوحـا إليـه اتبـال : بل الصحيح الهي قرر  يبـيخ اإلسـالم رمحـه اهلل

 .فهها التكليف هو النبوة، وجتديد رشيعة نبا قبله

 .من ُبع  إىل قوم بحصل التوحيد: ويكون الرسو  عىل هها التعريف هو 

أو التجديـد ، ثبيـذ هلـاأو الت، وأما من كان املقصود من بعثته إما نسخ الرشيعة السابقة 

 .افعنه ُيسمى نبيً ، يف بعض مسائلها مع كون القوم الهين بع  فيهم عىل أصل التوحيد

كانـذ بنـو إرسائيـل تسوسـهم »: وقد قا  النبا صىل اهلل عليه وسـلم كـام يف الصـحيح 

 .«وإنه رت نبا بعدي، كلام هل  نبا  لفه نبا، األنبياء
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، ن رشط الرسو  عىل هها الوجه أن خيتص برشيعةإنه ليس م": وقد قا  بعض العلامء

واهلل ، وهها حتصيل حمتمـل، لرشيعة رسو   قبله اويكون موافقً ، بل قد يبع  بحصل التوحيد

 ."أعلم به

َوَلَقْد َجـاَءُكْم ُيوُسـُف ِمـْن }: فعن اهلل قا ؛ ومثلوا لهل  بيوسف عليه الصالة والسالم

ا َجـاَءُكْم بِـِه َحتَّـى إَِذا َهَلـَ  ُقْلـُتْم َلـْن َيْبَعـَ  اهلل ِمـْن َبْعـِدِ  َقْبُل بِاْلَبٍينَاِت َفاَم ِزْلـتُ  ْم يِف يَبـ   مِمَـّ

 .عىل رشيعته: أي، وكان عىل ملة إبراهيم، فظاهر السياق أنه رسو  [34: ]غافر {رتً َرُسو

َة آَباِئا}: ألن قوله، وهها حتصيل حمتمل َبْعُذ ِملَّ أن املقصـود  الظاهر، [38: ]يوسـف {َواتَّ

 .به التوحيد

 

 : تم النبوة بمحمد صىل اهلل عليه وسلم

ـد  }: قا  تعاىل، هها صيح يف الكتاب والسنة؛ «وإنه  اتم األنبياء»: وقوله َما َكاَن حُمَمَّ

ن ويف الصـحيحني مـ، [40: ]األحـ اب {َأَبا َأَحد  ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِْن َرُسوَ  اهلل َوَ ـاَتَم النَّبٍِيـنيَ 

مـثيل ومثـل األنبيـاء مـن قـبيل »: حدي  أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه صىل اهلل عليه وسلم قا 

، ويعجبـون لـه، فجعـل النـاس يطوفـون بـه، فححسنه وأمجلـه إرت لبنـة اكمثل رجل بنى بنيانً 

 .«فحنا  اتم النبيني وأنا موضع هه  اللبنة: قا ، ما أحسن هها البنيان: ويقولون

، وهـها حمـل إمجـال بـني املسـلمني، ىل اهلل عليه وسلم أنه  اتم النبيـنيوقد تواتر عنه ص

أتـى : أي، سواء ادعى أنه نبا عىل ارت تصـاصا، فكل من ادعى النبوة بعد  فعنه يكون كافرً 

أو ادعى أنه نبا يوحى إليه فيام ا تلف الناس فيه من أمر رشيعة رسـو  اهلل ، برشيعة جديدة

 .صىل اهلل عليه وسلم
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أو بعـض مقامــات الــوحا لــبعض ، فــدعوى بعــض الطوائـف الغاليــة الــوحا: وعليـه

وأن صاح  هها املقام رت يمكن أن خيطئ إذا تكلـم يف ، كالقو  بعصمة أئمة الشيعة، الناس

 .رت يب  أنه كفر بعمجال املسلمني؛ رشل اهلل

 :تفضيل النبا صىل اهلل عليه وسلم عىل سائر األنبياء

 :«وحبي  رب العاملني، وسيد املرسلني، وإمام األتقياء»: وقوله

كـام ثبـذ عنـه يف الصـحيح أنـه ، رت يب  أن النبا عليه الصالة والسالم أفضل بنـا آدم

فال يب  أنـه أفضـل رسـل اهلل ، «أنا سيد ولد آدم»: وقا ، «أنا سيد الناس يوم القيامة»: قا 

 .وتفضيله صىل اهلل عليه وسلم سمع عليه، وأنبيائه

رت »: لنصوص مشكلة عىل هه  املسحلة كقوله صـىل اهلل عليـه وسـلموقد جاءت بعض ا

فعذا موسى آ ه ، فحكون أو  من يفيأ، فعن الناس يصعقون يوم القيامة، تفضلوا بني األنبياء

وغـي  مـن األحاديـ  التـا ، «بساق العر  فال أدري أفاق قبيل أم جـوزي بصـعقة الطـور

 . عليه وسلم عىل غي  من األنبياءظاهرها معارضة ما تقدم من تفضيله صىل اهلل

 :  فيقا ، فهها احلدي  وما يف معنا  ينبغا الوقوف عىل معانيها واملقصود منها

 .هو يف هها املقام املختص حني يصعأ الناس يوم القيامة أو  من يفيأ

؟ أم يكـون موسـى ممـن اسـتثنى اهلل، لكن هل موسى عليه الصالة والسالم يفيـأ قبلـه 

فال أدري أفـاق »: ألن النبا صىل اهلل عليه وسلم ملا حدث باحلدي  قا ؛  أعلماهلل: اجلواب

 .فيج  يف هه  املسحلة الوقوف، «قبيل أم كان ممن استثنى اهلل

عـىل مـا إذا كـان التفضـيل  «رت تفضلوا بني األنبياء»: وحيمل قوله صىل اهلل عليه وسلم 

 .اإلسقاط حلأ نبا من األنبياءأو استل م التفضيل التنقيص أو ، عىل جهة التعدي
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رت والـهي اصـطفى : أن أحد اليهـود قـا »: ويد  هلها مناسبة احلدي  كام يف الصحيح

أتقو  هها ورسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم : فلطمه أحد الصحابة وقا ، موسى عىل البرش

 .«نبياءرت تفضلوا بني األ: فلام بلغ النبا صىل اهلل عليه وسلم ذل  قا ؟! بني أظهرنا

صـىل اهلل عليـه وسـلم أفضـل مـن  اوليس معنى احلدي  منع املسلم أن يعتقـد أن حممـدً 

تِْلـَ  }: فعن اهلل قد قا  يف القـرآن، غي  وأن موسى عليه السالم أفضل من كثي من األنبياء

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعض   ُسُل َفضَّ ْلنَا }: وقا  [253: ]البقرة {الرُّ َبْعَض النَّبٍِينَي َعىَل َبْعض  َوَلَقْد َفضَّ

أنه رت يسـتطا  عـىل أحـد مـن ، ولكن من أصو  أهل السنة، [55: ]اإلرساء {َوآَتْينَا َداُوَد َزُبوًرا

قا  يبـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل وهـو يـهكر مـهه  ،  لأ اهلل رت بحأ ورت بغي حأ

يـرون تـرك ارتسـتطالة بحـأ أو بغـي و": أهل السنة واجلامعة يف آ ر الرسالة الواسطية قـا 

 ."حأ

، فكارتسـتطالة بمحـض الظلـم والكـهب أو اخلطـح أو الغلـ : أما ارتستطالة بغي حـأ

 .وهها بني

 .ولكنه زاد فيه افحن يكون األصل الهي انطلأ منه حقً : وأما ارتستطالة بحأ

هـل وهـو مـن أ ـالق أا، أن يتخـه العلـم بغًيـ، ومن أ وف ما خيـاف عـىل هـه  األمـة 

 ا.وأح ابً  اأفسدت ملتهم وجعلتهم يبيعً ، الكتاب التا ملا د لذ ويباعذ فيهم

، فيستطا  عـىل بعـض األعيـان، يف الناس اليوم وقبل اليوم اوهها مع األسف يقع كثيً 

 .أو بعض الطوائف بام هو من العلم

دلوا أهنـم اسـت: أي، وهلها وقع أو  ارتف اق يف هه  األمة ملـا اسـتطا  اخلـوارج بـاحلأ 

كلمة حـأ ": كان من فقه اإلمام عيل ريض اهلل عنه أن قا و، رت حكم إرت هلل: وقالوا، بالقرآن

 ."أريد هبا باطل

 .فينبغا لطال  العلم أن يفقه هه  املسحلة وأن يعرف أدب أهل السنة
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ومل يكـن العلـم الـهي أوحـا  اهلل إىل أنبيائـه ورسـله ، فعن العلم إنام ُبع  هـدًى ورمحـة 

فعن طل  العلو يف األرض غايـة فرعـون وأمثالـه الـهين ذمهـم اهلل يف ، واستطالة ابغيً  ليتخه

 .كتابه

َورت }: فقـا ا، وهلها ملا ذكر اهلل سبحانه وتعـاىل العلـو املناسـ  للمـؤمنني جعلـه مطلًقـ

َ ُنوا َوَأْنُتُم األَْعَلْونَ  نَّ فِْرَعـْوَن َعـال يِف إِ }: وملا ذكر فرعون قـا ، [139: ]آ  عمران {َ ِنُوا َورت حَتْ

الـهي يقـوم عـىل العـد  ، فالعلو املناس  للمـؤمن هـو العلـو اإليـامي [4: ]القصص {األَْرضِ 

َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْينَاُ  َرمْحًَة ِمْن ِعنْـِدَنا }: وهلها ملا ذكر اهلل سبحانه اخلرض قا ، والرمحة

ْمنَاُ  ِمْن َلُدنَّا ِعْلاًم  الرسـل بعثـوا ": قا  يبيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل، [65: ]الكهف {َوَعلَّ

وموجـ  اخلطـح يف ، "والعلم بـال رمحـة ظلـم وبغـا، فالرمحة بال علم جهل، بالعلم والرمحة

ـُه َكـاَن َظُلوًمـا َجُهـو}: قـا  اهلل تعـاىل، بنا آدم إما اجلهل وإما الظلم  {رتً َومَحََلَهـا اإِلْنَسـاُن إِنَّ

 .[72: اب]األح 

 

 :ثبوت اخللة واملحبة للنبا صىل اهلل عليه وسلم

لكان  «و ليل رب العاملني»: لو أن املصنف رمحه اهلل قا : «وحبي  رب العاملني»: قوله

كـام  الً إن اهلل ا ـهي  لـي»: ملا ثبذ يف الصحيحني أن النبا صىل اهلل عليه وسلم قـا ، أجود

 .وإنام الكالم يف األوىل، رت إيبكا  فيه وإن كان اللفظ، «الً ا ه إبراهيم  لي

 :«وكل دعوى النبوة بعد  فغا وهوى»: قوله

 .بل ها كفر سمع عليه كام تقدم: أقو  

 

 :عموم بعثة النبا صىل اهلل عليه وسلم للجن واإلنس

 :«وبالنور والضياء، باحلأ واهلدى، وهو املبعوث إىل عامة اجلن وكافة الورى»: قا 
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قــا  عليــه الصــالة ، هلل عليــه وســلم أنــه بعــ  إىل اإلنــس واجلــنمــن  صائصــه صــىل ا

ويف  «فضلذ عـىل األنبيـاء بسـذ»: والسالم كام يف حدي  أيب هريرة و جابر ريض اهلل عنهام

وهـها لكـون رسـالته ، «بعثذ إىل اخللأ كافة»: ومنها، «فضلذ عىل األنبياء بخمس»: رواية

 .ونبوته  امتة

والـهي نف ـ »: كـام يف حـدي  أيب هريـرة ريض اهلل عنـه وقد قا  صىل اهلل عليه وسلم

بيد  رت يسمع يب أحد من هه  األمة هيودي ورت نرصاي ثم يموت ومل يؤمن بالهي أرسـلذ 

 .«به إرت كان من أصحاب النار

 اسـواء كـان تـرك دعوتـه اتباًعـ، فكل من بلغته دعوته صىل اهلل عليه وسلم ومل يؤمن بـه

فعنـه مـن أهـل ؛ أو كراهيـة أو لغـي ذلـ ، و موسى علـيهام السـالملنبوة نبا سابأ كعيسى أ

 .النار وممن كفر باهلل سبحانه وتعاىل
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 :قا  املصنف رمحه اهلل

وصـدقه ا، وأن لـه عـىل رسـوله وحًيـرتً، منـه بـدأ بـال كيفيـة قـو، وإن القرآن كالم اهلل)

، يس بمخلـوق ككـالم الريـةل، وأيقنوا أنه كالم اهلل تعاىل باحلقيقةا، املؤمنون عىل ذل  حقً 

حيـ  قـا  ، وقد ذمـه اهلل وعابـه وأوعـد  بسـقر، فمن سمعه ف عم أنه كالم البرش فقد كفر

ـ}: فلام أوعد اهلل بسقر ملـن قـا } [26: املدثر] {َسُحْصلِيِه َسَقرَ }: تعاىل  {إِْن َهـَها إرِتَّ َقـْوُ  اْلَبرَشِ

ومن وصف اهلل بمعنى من ، ورت يشبه قو  البرش، علمنا وأيقنا أنه قو   الأ البرش [25: املدثر]

وعلم أن اهلل تعاىل ، وعن مثل قو  الكفار ان جر، فمن أبرص هها اعتر، معاي البرش فقد كفر

 .(بصفاته ليس كالبرش

 :الرشح

 .بعدما ذكر املصنف مسحلة النبوة ذكر مسحلة كالم اهلل سبحانه وتعاىل

 :  ومن املعلوم أن من أصو  اإليامن 

وهــا الكتــ  املن لــة عــىل الرســل علــيهم الصــالة ، يــامن بكتــ  اهلل ســبحانه وتعــاىلاإل

وأ ص هه  الكت  وأعظمها وأحكمها هو القرآن الهي أن له اهلل عىل نبيـه صـىل ، والسالم

 .اهلل عليه وسلم

وتعظيُم القرآن سمع عليه بني املسلمني ولكن ملا عطل اجلهميـة واملعت لـة البـاري عـن  

إن كـالم : فقـالوا، كان من تل  الصـفات صـفة الكـالم،  يصفو  بصفات الكام ومل، صفاته

 .القرآن خملوق: يف القرآن أن القرآن كالم اهلل قالوا اوملا كان صحيً ، اهلل خملوق

وقـد حكـى اإلمجـال غـي واحـد كــشيخ ، وقد أمجع السـلف عـىل أن هـه  كلمـة كفريـة

وهها التقرير هو فـرل ، حروفه ومعانيه، نه وتعاىلبل القرآن كالم اهلل سبحا . اإلسالم وغي 

 .وهو إثبات صفات الكام  هلل سبحانه وتعاىل، عن األصل املقو  يف الصفات

 .فعن اهلل موصوف بالكالم، الكالم: ومن أ ص صفاته الثابتة يف العقل والرشل 
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 : الصة مهه  أهل السنة يف كالم اهلل

وأن  رتً أن اهلل موصـوف هبـه  الصـفة أز، لكالمومهه  أهل السنة واجلامعة يف مسحلة ا

 .وأنه بحرف وصوت مسمول، كالمه سبحانه وتعاىل متعلأ بقدرته ومشيئته

 .الً وقد ذكر اهلل القرآن وسام  تن ي

كنَِي اْسَتَجاَرَك َفَحِجْرُ  }: يف قوله تعاىل، له  اوذكر القرآن وسام  كالمً   َوإِْن َأَحد  ِمَن املُْرْشِ

 .[6: ]التوبة {َمَع َكالَم اهللََِّحتَّى َيْس 

 : «رتً منه بدأ بال كيفية قو، وإن القرآن كالم اهلل»: وهلها قا  املصنف 

 .بحرف وصوت مسمول، له رتً أي أن القرآن بدأ منه سبحانه وتعاىل قو 

 

 :براءة الطحاوي من مهه  األيبعرية والكالبية يف كالم اهلل

 :قا  رمحه اهلل

وأيقنوا أنه كـالم اهلل تعـاىل ا، وصدقه املؤمنون عىل ذل  حقً ا، وحيً وأن له عىل رسوله )

 .(باحلقيقة

 الرشح:

إن : ملـهه  األيبـعري وأمثالـه الـهين قــالوا اكـان هــها درءً ، ملـا اسـتعمل لفـظ احلقيقـة

 .القرآن عبارة أو حكاية عن كالم اهلل وليس كالم اهلل عىل احلقيقة

، ه اهلل تبني أنـه مل يكـن عـىل طريقـة األيبـعريةفهه  اجلملة من أيب جعفر الطحاوي رمح 

، بـبعض السـياقات التـا يسـتعملها بعـض أئمـة األيبـعرية اوإن كان قد يغل  أو يتحثر أحيانً 

 ا.لفظيً  اويكون تحثر  هبا تحثرً 
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 :مهه  األيبعري وابن كالب يف كالم اهلل

 .العقل غي متصور يف ااأليبعري و ابن كالب أثبتوا صفة الكالم هلل إثباتً 

ورت ، لـيس بحــرف ورت بصــوت، واحـد يقــوم يف الــنفس إن الكــالم معنــًى ": فقـالوا     

 ."يتعلأ بالقدرة واملشيئة

، وهها مهه  يباذ أحدثه عبد اهلل بن سعيد بن كـالب وتبعـه عليـه األيبـعري وأمثالـه 

بـل كـام قـرر يبـيخ اإلسـالم ، وليس هو قو  أهل السنة ورت يعرف عن أحد من سلف األمة

 .عن خمالفته للرشل الً بن تيمية رمحه اهلل أنه قو  خمالف للعقل فضا

واحد يقوم يف النفس ليس بحـرف  إن الكالم معنًى ": فلام قا  ابن كالب و األيبعري  

 اولـيس كالًمـ، حكايًة أو عبارًة عـن كـالم اهلل: جعلوا القرآن الهي هو حرف ، "ورت صوت

 .له

؛ ل مـه أن َيعلـه بحـرف وصـوت، الكـالم هلل فعن من أثبـذ؛ ورت يب  أن هها تناقض 

 .ألن الكالم كهل 

 :حقيقة الكالم: وها، وهها يقود إىل مسحلة

 .افعن الهي أمجع عليه أهل السنة أن الكالم يتناو  اللفظ واملعنى مجيعً  

 .ليس هو اللفظ وحد  ورت املعنى وحد  

لـيس ، ذل  مـن النحـاة وإن كان من يطلأ، واملشهور عند النحاة أن الكالم هو اللفظ 

 .بالرضورة أنه يلت م بعض النتائج املقولة يف أصو  الدين

ومل ، هلـها اللفـظ رتً وجعلوا املعنـى مـدلو. . . كالمنا لفظ مفيد: ومن هنا قا  ابن مال  

 .له رتً َيعلوا لفظ الكالم متناو
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 :فقالوا وغل  ابن كالب و األيبعري

 .إن الكالم هو املعنى وحد  

فيكـون اللفـظ وحـد  ، إنه مش ك بني اللفظ وبني املعنى عىل ارتنفكـاك": ائفةوقا  ط 

 ."اويكون املعنى وحد  كالمً  اكالمً 

 .إرت وأراد به ما كان بحرف وصوت اواهلل سبحانه مل يهكر الكالم مطلقً 

عـىل  فمثـل هـها السـياق رت يـد ، [8: ]املجادلـة {َوَيُقوُلوَن يِف َأنُفِسـِهمْ }: وأما قوله تعاىل 

: عن كون طائفة مـن املفرسـين قـالوا يف تفسـيها الً فض، ألنه سياق مقيد، مهه  األيبعري

 ."رت يسمعه غيهم اأهنم يقولون فيام بينهم كالمً "

 

 :حكم من قا  مقالة كفرية

 :قا 

 .(ليس بمخلوق ككالم الرية)

 الرشح:

 .خملوق إنه: فعن املعت لة تقو ، ويف هه  اجلملة مفارقة ملهه  املعت لة
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 :  قوله

 .( إلخ. . . فمن سمعه ف عم أنه من كالم البرش فقد كفر )

 الرشح:

 .القرآن خملوق فقوله كفر: من قا 

 .م أن احلجة قد قامذ عليهلِ لكن قائل ذل  رت يكفر ابتداًء إرت إذا عُ  

وقد كان يف زمـن السـلف رمحهـم اهلل أعيـان كثـيون مـن اجلهميـة واملعت لـة وغـيهم  

 .رد تكفي أعياهنموما كان أحد  من السلف يط  ، إن القرآن خملوق: يقولون

 :قرراا يبيخ اإلسالم وذل  أن ثمة أصلني عظيمني رشيفني يف مسحلة التكفي

 : األصل األو 

رت يلـ م منهـا أن يكـون كـل مـن قاهلـا ،  اأن املقالة التا تكون يف حكم اهلل ورسوله كفرً 

 .إن القرآن خملوق: قوهلمومن ذل  ا، من أهل القبلة كافرً 

واإلمـام أمحـد وإن تـواتر عنـه تكفـي اجلهميـة الـهين ": وتقدم أن يبيخ اإلسـالم يقـو 

 .قالوا بخلأ القرآن فعنه مل يشتغل بتكفي أعياهنم

، "بل قد صىل اإلمام أمحد  لف بعض من يقو  بخلـأ القـرآن ودعـا لـه واسـتغفر لـه 

ومـع ذلـ  ، ألئمـة املعت لـة ايقو  بخلأ القرآن تبًعـفعنه كان ، ويعنا بهل  اخلليفة املعتصم

 .ولو كان يرى كفر  ملا فعل ذل ، فقد صىل اإلمام أمحد  لفه ودعا له واستغفر له

لكونــه  -أي الصــالة والــدعاء-إن اإلمــام أمحــد إنــام فعــل ذلــ   لفــه : وأمــا مــن قــا 

 .فهها جاهل رت يعرف ما يقو ، لكفر  اولو مل يكن سلطانً ا، سلطانً 

بـل كـان اإلمـام أمحـد رت يـرى كفـر ، ومعلوم أن هه  املسائل رت تكفها مسـحلة السـلطنة 

ولـو كـان اإلمـام رمحـه ، واملهه  عند متح ري احلنابلة أن الفاسأ رت يصىل  لفـه، املعتصم

عـىل  امع أن املعتصم كـان ثابًتـ، ملا دعا له واستغفر له وصىل  لفه ااهلل يرى أن املعتصم كافرً 
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وسـمع انقطـال أئمـة املعت لـة بـني يـدي اإلمـام ، ومع أنه سمع املناظرة، أ القرآنالقو  بخل

 .أمحد

 : األصل الثاي

-يف نفس األمر  ارت يكون كافرً ، أن ُيعلم أن الواحد من أهل الصالة والشعائر الظاهرة

 ا.إرت إذا كان ما يظهر  من الصالة والشعائر الظاهرة نفاقً  -أي يف احلكم الباطن

ورت يل م من ا، باطنً  اأن يكون كافرً  اأنه رت يل م من احلكم بكفر يبخص ظاهرً  ومعلوم

 .اباطنً  أن يكون مسلاًم  ااحلكم بعسالمه ظاهرً 

 .فاملنافقون عند كثي من املسلمني حيكم هلم باإلسالم مع أهنم عند اهلل كفار 

آن يد  عـىل أن بل إن ظاهر القر، وكان مجاهي الصحابة زمن النبوة رت يعرفون عامتهم 

َومِمَّْن َحـْوَلُكْم ِمـْن }: قا  اهلل تعاىل، من املنافقني من كان النبا صىل اهلل عليه وسلم رت يعرفه

 [101: ]التوبـة {األَْعَراِب ُمنَافُِقوَن َوِمْن َأْهِل املَِْدينَِة َمَرُدوا َعىَل النٍَفاِق رت َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهمْ 

فر أحد  وقـد يكـون هـها ارتجتهـاد يف ا، أعيان أهل القبلة مـن بعـض العلـامء اجتهـادً وقد ُيك 

 .اوقد يكون غلطً  انفس األمر صوابً 

 .قد يكون له من العهر الهي مل يطلع عليه ما يدفع عنه الكفر عند اهلل 

إن كـالم يبـيخ اإلسـالم : فقـا ، كام ادعى بعض املعاصين الً وهها األصل ليس مشك

، كم من قرر مسحلة التكفي من املتـح رين هـو اإلمـام ابـن تيميـة رمحـه اهللبل إن أح، فيه نظر

 .اعقليً  اوقد بناها بناًء رشعيً 

وذل  أن النبا صىل اهلل عليه وسلم ملـا ُبعـ  بمكـة »: األصلفعنه قا  بعدما ذكر هها  

جر إىل وملـا هـاا، وباطنًـ اوإمـا كـافر ظـاهرً  اوباطنًـ اإما مؤمن ظـاهرً ، كان الناس أحد رجلني

 .«اوكفر باطنً  اوهم من آمن ظاهرً ، املدينة ظهر نول ثال 
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ومـنهم مقتصـد ومـنهم ، فمـنهم ظـامل لنفسـه: عىل ثالثة أقسام اوباطنً  اواملؤمنون ظاهرً 

 .سابأ باخليات

 ارت يسـمى كـافرً ، فالهي ُيظِهر الصـالة والصـوم واحلـج ويعتمـر ويـؤذن ويقـيم": قا 

 ."ر مسلمألنه يف الظاه اوباطنً  اظاهرً 

، "يف البـاطن اكـافرً  اظـاهرً  اوبني كونـه مؤمنًـ اوباطنً  اظاهرً  افدار بني كونه مؤمنً ": قا  

فـعنام ا، وباطنًـ اإهنم مؤمنـون ظـاهرً : وإذا قلنا عن أهل البدل املخالفني إلمجال السلف": قا 

 ."األصل الهي يفارق الكفر: يعنى هبها اإليامن

ألن مثل هه  البدل رت تكون إرت عن تقصـي ، ألنفسهموإرت فعن عامتهم ظاملون ": قا  

 ."وهها التقصي يف العلم هو من أ ص الكبائر والظلم، يف متابعة أمر اهلل ورسوله

إن كـل مـن أراد احلـأ واجتهـد يف طلبـه مـن جهـة  :-وهها أصل ثال -وهلها قا  رمحه اهلل 

  . الرسو  فح طح فعن  طح  مغفور له

 :فهكر ثالثة رشوط

 .أن يكون أراد احلأ: و األ

 .يف طلبه اأن يكون ستهدً : والثاي 

 .أن يكون طلبه إيا  من جهة الرسو  صىل اهلل عليه وسلم: والثال  

أو طلبه من غي جهـة النبـا صـىل اهلل عليـه ، أو عدم ارتجتهاد، فمن عدم اإلرادة»: قا 

فعنـه يف : لرسـو  فح طـح وأمـا مـن أراد  واجتهـد فيـه مـن جهـة اا، فعنه يكـون كـافرً ، وسلم

، أو مقام ارتجتهـاد، األصو  الشائعة بني املسلمني أنه رت خيطئه إرت مقرص إما يف مقام اإلرادة

 .«فهها هو الظامل لنفسه: قا 

 .«مقرصون يف مقام ارتجتهاد، وعامة أهل البدل»: قا 

 

 



 

 
 يوسف بن حممد الغفيص: ورملعالي الشيخ الدكت 100

 

 :قا  املصنف رمحه اهلل

ُوُجو   َيْوَمِئه  }: ة كام نطأ به كتاب ربنابغي إحاطة ورت كيفي، والرؤية حأ ألهل اجلنة)

َرة  
ا َناظِ ة  َ إىَِل َرهٍبَ  .(وتفسي  عىل ما أراد اهلل تعاىل وعلمه [23-22: القيامة] {َنارِضَ

 الرشح:

 .الرؤية من أ ص الصفات التا حصل فيها الن ال

لقمـر ليلـة بحبصـارهم كـام يـرون ا اوقد أمجع السلف عىل أن املؤمنني يـرون رهبـم عياًنـ 

. ويف اجلنـة، يف عرصـات القيامـة، لـيس دوهنـا سـحاب اوكـام يـرون الشـمس صـحوً ، البدر

 :  والدليل عىل ذل 

 .واإلمجال، واملتواتر من حدي  النبا صىل اهلل عليه وسلم، الكتاب

 .وطوائف من الشيعة املقلدة للمعت لة، وقد نفى الرؤية أئمة اجلهمية واملعت لة

 .بعمجال السلفوهها املهه  بدعة  

فعنـه يكـون ، إن من بلغته نصوص الرؤية ومل يقل هبـا": بل قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل 

 ."إذا قامذ احلجة عليه هبا اكافرً 

أهنـم سـموا اخلـالف يف هـه  ، وقد جاء عن غي واحـد  مـن السـلف كــحمحد و مالـ    

 ا.املسحلة كفرً 

وصيـح ، ومتـواتر السـنة، وصفعن من  الف صيح النص، ورت يب  أن األمر كهل 

وإن كان قائله رت يكفـر ابتـداًء كاملسـحلة التـا تقـدمذ يف قـو   افعن قوله يكون كفرً ، اإلمجال

 .فال فرق بني املسحلتني يف احلكم، "إن القرآن خملوق": من قا 
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 :أدلة إثبات رؤية اهلل تعاىل يف اآل رة

َرة  ُوُجو   }: وأما درتئل الرؤية فمن القرآن قوله
ة  َ إىَِل َرهٍبَا َناظِ -22: القيامة] {َيْوَمئِه  َنارِضَ

ـــ  [23 ــه النظــر ، "إىل"فــعن النظــر أضــيف إىل الوجــو  وعــدي ب فــد  ذلــ  عــىل أن املــراد ب

 .باألبصار

اْنُظُروَنـا }: وتعلم أن النظر يف لسان العرب يحيف بحس  سياقه عىل غـي معنـا  كقـوهلم

ــَمَواِت َواألَْرضِ }: وكقولـه [13: احلديـد] {َنْقَتـبِْس ِمـْن ُنـوِرُكمْ   {َأَومَلْ َينُظـُروا يِف َمَلُكـوِت السَّ

 .فهه  معان خمتلفة، [185: ]األعراف

: وهه  قاعدة من أهم القواعـد لطالـ  العلـم يف فقهـه ملـهه  أهـل السـنة ودرتئلهـم 

املفـردة يف بوضـع الكلمـة  الـيس معتـرً ، وها أن تفسي األئمة لآليات واألحاديـ  النبويـة

 .بل هو معتر بسياق الكالم نفسه، اللغة

ــا }: إن النظــر يف قولــه تعــاىل: قــو  مــن قــا  وهــها يــردُّ  ة  َ إىَِل َرهٍبَ ُوُجــو   َيْوَمِئــه  َنــارِضَ

َرة  
ــاظِ ــة {َن ــار، [23-22: ]القيام ــى ارتنتظ ــى ؛ بمعن ــىل معن ــرب ع ــالم الع ــحيف يف ك ــر ي ألن النظ

 . [13: ]احلديد {َنا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكمْ اْنُظُرو}: ومنه قوله، ارتنتظار

َأَومَلْ َينُظـُروا يِف }: ومنه قوله تعاىل، ألنه يحيف يف كالم العرب كهل  ، إنه التفكر: أو قا 

َمَواِت   .نظر تفكر أو نحو ذل : أي [185: ]األعراف {َمَلُكوِت السَّ

َما َمنََعَ  َأْن َتْسـُجَد }: اىلكقو  من قا  إن اليد يف قوله تع، ومثله يف الصفات األ رى

 .ألن العرب تهكر اليد وتريد هبا النعمة؛ املراد هبا هنا النعمة [75: ]ص {ملَِا َ َلْقُذ بَِيَديَّ 

لـورت ": ومنه قو  عروة بن مسعود لـحيب بكر ريض اهلل عنه يف احلديبية كـام يف الصـحيح

 ."يد ل  عندي مل أج ك هبا ألجبت 
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فعن قوله ؛ فالسياق يوج  أن تفرس اليد بالصفة ويرد تحويلهم. عيللورت نعمة ل  : أي

وإذا ا، ذكر لفظ اليد هنا مثنـًى مضـافً  [75: ]ص {َما َمنََعَ  َأْن َتْسُجَد ملَِا َ َلْقُذ بَِيَديَّ }: تعاىل

فعنه رت بد أن يفرس بالصفة القائمة بموصـوفها ورت يمكـن أن يكـون املـراد ا، ذكر مثنًى مضافً 

 .نعمة أو نحو ذل به ال

ـِهيَن َأْحَسـنُوا احْلُْسـنَى َوِزَيـاَدة  }: ومن درتئل الرؤية قوله تعـاىل فلفـظ ، [26: يـونس] {لِلَّ

لكنـه صـىل اهلل عليـه وسـلم يف حـدي  صـهي  الـهي روا  مسـلم فرسـ ، ال يادة لفظ سمـل

 .بالسنة اومن هنا كان هها اللفظ مبينً ، ال يادة بالنظر إىل وجه اهلل

فـعن ، [103: ]األنعـام {رت ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األَْبَصـارَ }: ئلها قوله تعاىلومن درت

فلـام  ـص القـدر ال ائـد بـالنفا د  ، واإلدراك قدر زائد عىل أصل الرؤية، اهلل نفى اإلدراك

 .وإرت فال معنى لتخصيص القدر ال ائد بالنفا، عىل أن ما دونه ثابذ

 .فلن يكون لتخصيص القدر ال ائد بالنفا معنىا، أصل الرؤية ممتنعً  بمعنى أنه لو كان

فعن  إذا رأيذ اليشـء رت ا، ومعلوم يف حس بنا آدم أن بني اإلدراك وأصل الرؤية فرقً  

 .يل م أن تكون قد أدركته

ُوُجـو   َيْوَمِئـه  }: يا ابن عباس إن اهلل يقـو : وقد قا  رجل لـابن عباس ريض اهلل عنهام

َرة  َنارِضَ 
فقا  له ابـن عبـاس ، {رت ُتْدِرُكُه األَْبَصارُ }: ويقو  [23-22: ]القيامة {ة  َ إىَِل َرهٍبَا َناظِ

   "؟ألسذ ترى السامء": ريض اهلل عنهام

 ؛ بىل: قا  الرجل

 "؟أتدركها كلها": قا 

 .رت: قا  الرجل 

 ."فاهلل أعظم" :قا  



 

 

103   

، "رت تـرا  يف الـدنيا: أي ؛{ُكـُه األَْبَصـارُ رت ُتْدرِ }: إن تفسـي قولـه": وأما قو  مـن قـا 

 .فهها قو  قاله طائفة من أهل السنة ولكنه ليس براجح

، وأن مـن  صائصـه سـبحانه أنـه ُيـرى ورت يـدرك، بل الصحيح أن اآلية عىل عمومهـا 

َلـْيَس َكِمْثلِـِه }: وهها معنـى قولـه، فعنه إذا رئا يدرك أو يكون ممكن اإلدراك؛ بخالف غي 

كام أنـه ُيْعَلـم مـن علمـه يشء ، فهو يرى ورت يدرك، أي يف صفاته الثابتة ؛[11: ]الشورى {ء  يَشْ 

 .ورت حياط به علاًم 

ُه َقـاَ  }: ومن درتئل الرؤية عند أهل السنة قوله تعاىل َمُه َربُّ َوملََّا َجاَء ُموَسى ملِِيَقاتِنَا َوَكلَّ

 .[143: األعراف] {اِي َرٍب َأِرِي َأنُظْر إَِلْيَ  َقاَ  َلْن َترَ 

 .أن موسى عليه الصالة والسالم سح  ربه الرؤية:   ووجه الدرتلة  

للـ م ، من أصل التوحيد أن اهلل سبحانه متتنع عنه الرؤيـة -كام ت عم املعت لة-ولو كان  

 الً ويكــون جــاه، ويصـطفيه برســالته وبتكليمـه عــىل النـاس رتً مـن ذلــ  أن يبعـ  اهلل رســو

 !  لربوبيةبحصل من أصو  ا

 .فد  عىل أهنا ممكنة، وهو استقرار اجلبل مكانه، وقد علأ اهلل رؤيته بحمر  ممكن

 

 .متواتر احلدي : ومن دليل أهل السنة واجلامعة عىل إثبات رؤية املؤمنني لرهبم

فعنه تواتر عن النبا صىل اهلل عليه وسلم مـن طريـأ نحـو ثالثـني مـن الصـحابة مـنهم  

ترصحيه صىل اهلل عليه وسلم بـني ، يف الصحيحني والسنن واملسانيد، نةالعرشة املبرشون باجل

 .أن املؤمنني يرون رهبم: يدي أصحابه مع ا تالف أحواهلم

 :كــام يف قولــه صــىل اهلل عليــه وســلم يف حــدي  أيب هريــرة و أيب ســعيد ريض اهلل عــنهام 

لـيس دوهنـا  اوً وكـام تـرون الشـمس صـح، إنكم س ون ربكم كام ترون القمـر ليلـة البـدر»

 .متفأ عليه «رت تضامون يف رؤيته، سحاب
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وحـدي  ، وحـدي  صـهي  عنـد مسـلم، ومن ذل  حدي  أيب موسى يف الصحيحني

 .جرير بن عبد اهلل البجيل إىل غي ذل 

 

 

 :اع اض القايض عبد اجلبار عىل أحادي  الرؤية والرد عليه

وسـلم أن أكـر قضـا م يف  ومن جهل علامء املعت لـة بحـدي  الرسـو  صـىل اهلل عليـه

، وغيهـا "املحـي  بـالتكليف"و "املغنـا"وهو القايض عبد اجلبار بن أمحـد صـاح  ، زمنه

مل يـرو  إرت ، مـن احلـدي  فهـو آحـاد -أهـل السـنة: يعنا-وأما ما استدلذ به العامة ": قا 

 ."جرير بن عبد اهلل البجيل 

 :وهها جهل من جهتني

إنـه مل يـرو  إرت : فكيف يقـو ، نحو ثالثني من الصحابةأن حدي  الرؤية روا  : األوىل

 . اصة أن اللفظ الهي ذكر  جرير ذكر  غي  من الصحابة، جرير بن عبد اهلل البجيل

 .وها زعمه أن دليل اآلحاد رت ُيستد  به: الثانية

 :حكم ارتحتجاج باآلحاد يف العقائد

تقسـيم ؛ علـامء املصـطلحوبعـض ، يبال يف كت  طائفة مـن األصـوليني وعلـامء الكـالم

 .احلدي  إىل آحاد ومتواتر

 .وهها التقسيم من حي  هو اصطالح رت إيبكا  فيه

إن املتــواتر هــو مــا روا  مجاعــة عــن مجاعــة يســتحيل : وإنــام الغلــ  هــو حــد مــن قــا  

 .وأسندو  إىل يشء حمسوس، تواطؤهم عىل الكهب

 .اثم جعل كل ما  الف املتواتر آحادً  
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 : وها ، طوائف من األيباعرة عىل ذل  نتيجةورت  املعت لة و 

 .أن اآلحاد رت حيتج هبا يف العقائد واألصو 

 .فهها احلد للمتواتر غل  عىل السنة

والـهي يسـتقر ، يف حد اجلامعـة اثم ذكروا  الفً ، ما روا  مجاعة عن مجاعة: ألهنم قالوا 

إرت إذا  اصـي احلـدي  متـواترً رت ي، العرشة أو ما يقارهبم فعـىل طـريقتهم: عليه كثي  منهم هو

، وروا  عن كل صحايب عرشـة، روا  عن الرسو  عليه الصالة والسالم من الصحابة عرشة

 .وروا  عن كل واحد من هؤرتء املائة عرشة، فيكون العدد يف التابعني مائة

له وإن فرض ، يف السنة رتً ومثل هها رت ترى له مثا، من الرواة افتكون الطبقة الثالثة ألفً  

 ا.مثا  فهو يسي جدً 

 .وقد صح بعض احلفا  الهين ذكروا هها احلد أنه رت مثا  له عىل هها الوجه

 :  فلو صحح رأهيم يف املتواتر عىل هها الوجه لكان نتيجة ذل  

 .ألنه رت يوجد حدي  متواتر عىل هها احلد، أن السنة رت حيتج هبا يف ارتعتقاد

وقـد ، وآحاد عىل حد خيتلف عن ذل  فهها رت بحس بـهوأما أن تقسم الرواية إىل متواتر 

لكنهم مل يـوردوا ، ذكر اإلمام الشافعا رمحه اهلل وطائفة من املتقدمني لفظ املتواتر يف كالمهم

للمتواتر هها احلد الهي زعمه املتكلمون ود ل عىل طائفة من األصوليني وعلامء املصطلح 

 .املتح رين

 :دليل نفاة الرؤية

 .عت لة هم نفاة الرؤيةاجلهمية وامل

، والقاعدة أنه مل ينف جهما أو معت يل صفة من الصفات لـدليل مـن القـرآن أو السـنة 

ء  }: وغاية ما يستدلون به قوله تعاىل  .[11: ]الشورى {َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ
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 وهـها، إنام فيه تن يه اهلل سبحانه وتعاىل عـن مماثلـة غـي ، وهها دليل سمل رت درتلة فيه 

 .مما استقر عند سائر املسلمني

 

 

 

 

 .[103: ]األنعام {رت ُتْدِرُكُه األَْبَصارُ }: وأما استدرتهلم عىل نفا الرؤية بقوله تعاىل

ـُه َقـاَ  َرٍب َأِرِي َأنُظـْر إَِلْيـَ  َقـاَ  َلـْن }: وقوله تعاىل  َمـُه َربُّ َوملََّا َجاَء ُموَسـى ملِِيَقاتِنَـا َوَكلَّ

 .تقتيض التحبيد { لن }: فقالوا، [143: اف]األعر {َتَراِي 

فتكون نتيجة الدليل نفـا الرؤيـة ، أن اآليتني تدرتن عىل مراد املعت لة رتً فلو سلم جد    

 .مع إمكاهنا

 .إن الرؤية ممتنعة: لكن املعت لة واجلهمية يقولون 

 .اوقد يكون ممتنعً  اومعلوم أن املنفا قد يكون ممكنً  

 ؟ ولدهل ل  : فعذا قيل ل  

 .رت: فقلذ

 .لكنه مل يوجد حتى اآلن، بل هو ممكن، فال يعنا هها أن الولد يف حق  ممتنع 

 .ولكن النفا رت يستل م ارتمتنال، ارتمتنال يستل م النفاا: فعذً 

 .فقد ينفى اليشء وهو ممكن 

 .وقد ُينفى اليشء وهو ممتنع 

 :  لل مهم أن يقولوا، فلو وقفذ املعت لة عند الدليل الهي زعمذ أهنا تستد  به 

 .إهنا ممتنعة: ولكن رت نقو ، إن الرؤية منفية 
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وهـو عنـدهم امتنـال الرؤيـة رتمتنـال ، لكن ملا قرروا أهنا ممتنعة بام يسمونه دليل املقابلـة

وحكمـوا ، وغيهـا مـن الـدرتئل الكالميـة الفلسـفية، ودليـل ارتنطبـال، العلو عىل اهلل تعاىل

 .م ليس هلم دليل رت من الكتاب ورت من السنةثبذ أهن، عليها بارتمتنال

 

 

 

 

 :مهه  األيباعرة يف الرؤية

: فعهنم قالوا؛ ملفأ من مهه  أهل السنة ومهه  املعت لة، مهه  األيباعرة يف الرؤية

 .إن اهلل يرى بال جهة

، ألهنـم ينفـون العلـو؛ وهها الهي تقلد  املتح رة من األيباعرة كــحيب املعـايل و الـرازي 

 .نفا العلو: ا بنفا اجلهة وأرادو

ولكـن ، إن اهلل يرى بال جهة: وقد يوجد يف كالم بعض رشاح احلدي  كالنووي عبارة 

 .ليس مقصود  نفا العلو عن اهلل تعاىل كام يقصد هؤرتء

 ا.حسنً  اوقد كان األيبعري وقدماء أصحابه يثبتون الرؤية إثباتً 

 

 :قو  املصنف

 .(والرؤية حأ ألهل اجلنة)

 الرشح:

 .املؤمنني: راد بحهل اجلنة هناأ

 .وإرت فعهنم يرونه يف اجلنة ويرونه قبل ذل  يف عرصات القيامة 
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: ]األنعـام {رت ُتْدِرُكُه األَْبَصـارُ }: كام يف قوله تعاىل، بغي إدراك: أي ؛«بغي إحاطة  »: قوله

103]، 

 :«ورت كيفية»: وقوله

النبـا صـىل اهلل عليـه وسـلم وصـف  فـعن؛ لو مل يعر هبا لكـان أجـود، هه  كلمة سملة

 .«ليس دوهنا سحاب اوكام ترون الشمس صحوً »: وقا  «. . كام ترون القمر»: الرؤية فقا 

 .وهها ليس من أحادي  التشبيه كام زعم بعض علامء املعت لة

كقولــه عليــه ، للمرئــا بــاملرئا افــعن التشــبيه هنــا تشــبيه للرؤيــة بالرؤيــة ولــيس تشــبيهً  

ومل يل م من ذل  ، «أو  زمرة يد لون اجلنة عىل صورة القمر ليلة البدر»: مالصالة والسال

 .وهها مستقر بحصل العقل، أهنم مماثلون يف احلقيقة للقمر

 .وتارًة تهكر التشبيه للموصوف، والعرب تارة تهكر التشبيه للصفة 

 :قا 

 .(وتفسي  عىل ما أراد  اهلل تعاىل وعلمه)

 الرشح:

كـام قـا  ،  يب  أن تفسي كـالم اهلل هـو عـىل مـا أراد  اهلل وعلمـهورت، هها حرف سمل 

عـىل مـا ، وجاء يف سنة رسـو  اهلل، نؤمن بام جاء يف كتاب اهلل": اإلمام الشافعا يف الصفات

 .وهه  مجلة سمع عليها بني السلف، "أراد اهلل

 .ولكن هها احلرف يستعمل لنول من التفويض 

ة طائفــة مــن علــامء األيبــاعرة الــهين فرســوا كــالم وقــد اســتعمل التفــويض يف الرؤيــ 

 .ها رؤية علمية: فقالوا، يرى بال جهة: متكلميهم يف قوهلم

إن الفـرق بـني مـهه  ": حتـى قـا  أبـو حامـد الغـ ايل، وهها رجول ملـهه  املعت لـة 

 ."أصحابنا ومهه  املعت لة هو فرق لفظا
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فـال يبـ  أن التفسـي ، مجلة سملـة هه  «وتفسي  عىل ما أراد اهلل تعاىل وعلمه»: فقوله

ولكنـه معلـوم بتعلـيم الرسـو  صـىل اهلل عليـه وسـلم ألصـحابه ، هو عـىل مـراد اهلل وعلمـه

 .وأمته

 

 

 

، يهكر يف كالم كثي من أهل العلم رؤية النبا صىل اهلل عليه وسـلم لربـه ليلـة املعـراج  

 .وهه  املسحلة ليسذ من املسائل األصو 

، والرشـف كمسـحلة رؤيـة املـؤمنني لـرهبم الثابتـة يف الكتـاب فليسذ من حيـ  القـدر 

 . واإلمجال التام، ومتواتر احلدي 

مـن النـ ال عـىل  اأما رؤية النبا عليه الصالة والسالم لربه ليلة املعراج فـعن فيهـا طرًفـ  

 .طريقة أهل السنة واملتكلمني

ن جعلـوا القـو  بـحن وإنام الغل  حصل يف طريقة بعض املتح رين من أهل العلم الـهي 

 .ألكثر أهل السنة رتً النبا صىل اهلل عليه وسلم رأى ربه ليلة املعراج ببرص  قو

 .ومل خيالف إرت عائشة وطائفة، وربام قا  من قا  منهم بحنه قو  أكثر الصحابة 

 .وهها غل  بنٍي  

وإنـام الـهي صـح عـن مجاعـة مـن ، فعنه مل يصح هـها القـو  عـن واحـد مـن الصـحابة 

وهـها قالـه ابـن عبـاس كـام يف ، هو أن النبا صىل اهلل عليه وسلم رأى ربـه بفـؤاد ، حابةالص

 .وطائفة من الصحابة، الصحيح

يف هــه  املسـحلة بعضـه ممــا ، ومـع هـها فـام يســتد  بـه ابـن عبــاس ريض اهلل تعـاىل عـنهام

 .وبعضه مما خيالف فيه، يصحح

 .وسلم لربه بفؤاد فعنه فرس بعض اآليات برؤية النبا صىل اهلل عليه  
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إىل النبا صىل اهلل عليـه وسـلم أن املـراد جريـل عليـه  ايف حني أن عائشة روت مرفوعً  

 .السالم

إرت أن هها القو  املحثور عن ابن عباس ريض اهلل عنهام هو القو  الشائع عند طائفة مـن 

إن النبـا : وقد كان اإلمام أمحد ومجاعة من أئمة السنة واحلـدي  يقيـدون فيقولـون، السلف

 .صىل اهلل عليه وسلم رأى ربه بفؤاد 

 .وُأثر ذل  عن ابن عباس ، فيطلقون، إنه رآ : وتارًة يقولون 

فيحمـل ا، وإمـا مقيـدً  افام صح عن ابن عباس إمـا مطلًقـ": قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل 

 ."مطلأ كالمه عىل مقيد 

إن النبـا صـىل اهلل : ه قـا ومل يصح عن ابن عباس ورت عن أحد من الصحابة أنـ": قا  

 ."عليه وسلم رأى ربه ببرص 

فـعن قـوهلم عـىل هـها ، وكـهل  اإلمـام أمحـد وأمثالـه مـن أئمـة السـنة واحلـدي ": قا 

ما ، وإن كان طائفة من متح ري أصحابنا حيكون عن أمحد وغي  من متقدما األئمة، الوجه

 ."هو من الترصيح برؤية البرص

 ."وليس هو ما ُأثر عنهم عىل الوجه املحقأ، موهها من فهم كالمه": قا  

فاحلاصل أنه مل يصـح عـن صـحايب مـن الصـحابة أنـه صح بـحن النبـا صـىل اهلل عليـه 

 .وسلم رأى ربه ببرص 

 .وإن كان يف اجل م هبها بعض ال دد، وعليه فيكون هها القو  كحنه حمدث 

ئمة السنة إمجال الصـحابة وقد حكى الدارما رمحه اهلل وهو من متقدما املحققني من أ 

 .عىل أن النبا صىل اهلل عليه وسلم مل يَر ربه ببرص 

وهها اإلمجـال الـهي حكـا  الـدارما لـيس هنـاك مـن اآلثـار املرويـة عـن الصـحابة مـا 

: وقــد صـح عــن عائشـة ريض اهلل عنهــا كـام يف الصــحيحني أهنـا قالــذ لـــمرسوق، يعارضـه
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ومل حيفـظ عـن أحـد مـن الصـحابة أنـه نـازل  ،"رأى ربـه فقـد كـهب اومن حدث  أن حممدً "

 .عائشة ريض اهلل تعاىل عنها يف ذل 

تـد  عـىل ، وإذا اعتر ارتستدرت  بغي دليل اإلمجال فعن ظـاهر القـرآن وصيـح السـنة 

 .نفا رؤية النبا صىل اهلل عليه وسلم لربه ببرص 

ُسـْبَحاَن }: لـه وسـلم قـا أما القرآن فألن اهلل تعاىل ملا ذكر معراج نبيه صىل اهلل عليـه وآ

ى بَِعْبِدِ  َليْ  ـِهي َباَرْكنَـا َحْوَلـُه لِنُِرَيـُه ِمـْن  الً الَِّهي َأرْسَ ِمَن املَْْسِجِد احْلََراِم إىَِل املَْْسِجِد األَْقََص الَّ

فـهكر يف ، [18: ]الـنجم {َلَقْد َرَأى ِمـْن آَيـاِت َرٍبـِه اْلُكـْرَى}: وقا  سبحانه ،[1: ]اإلرساء {آَياتِنَا

 .املوضعني امتنانه سبحانه وتعاىل عىل نبيه برؤية اآليات

ولو كان النبا صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم رأى ربـه يف معراجـه ببرصـ  لكـان اإليبـادة  

 .وارتمتنان بهكر رؤيته لربه أظهر وأوىل من اإليبادة وارتمتنان بهكر رؤية اآليات

دي  عبد اهلل بن يبقيأ أنه قا  لــحيب وأما السنة فقد ثبذ يف صحيح مسلم وغي  من ح

عَم كنذ : فقا  له أبو ذر، لو رأيذ رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم لسحلته»: ذر ريض اهلل عنه

أما إي سحلذ رسو  اهلل صىل اهلل عليـه : فقا  أبو ذر؟ هل رأيذ رب : أسحله: فقا ؟ تسح 

 .«ارأيذ نورً : وسلم فقا 

أن ، اهلل بـن يبـقيأ نفسـه عـن أيب ذر ريض اهلل عنـه ويف الوجه اآل ر مـن حـدي  عبـد 

 .«نور  أنى أرا »: النبا صىل اهلل عليه وسلم ملا سحله أبو ذر قا 

وقد كان اإلمام أمحد وبعض متقدما أئمة احلدي  يتح رون عن تصـحيح هـها الوجـه 

ومـن  وإن استقام ما ذه  إليه اإلمـام مسـلم، فعن صح هها فاملعتر وجه واحد، من الرواية

 .ورت يكون هناك تعارض افعن كال الوجهني يكون صحيحً ، اعتر رأيه يف هها

 .أن جهة التعارض ليسذ ها املوجبة لل دد يف صحة كال الوجهني: واحلأ 

 .وإنام املوج  لهل  أن وجه الرواية من حي  السؤا  واحد 

 .فعما أن يكون النبا أجاب هبها أو أجاب هبها 



 

 
 يوسف بن حممد الغفيص: ورملعالي الشيخ الدكت 112

 .ابني اجلوابني ممكن وليس متعهرً وإن كان فرض اجلمع  

أي أن النـور حـا  ، «نور  أنـى أرا »: من حي  املعنى لقوله اليس خمالفً  «ارأيذ نورً »: فقوله 

، هو نـور احلجـاب -واهلل أعلم-وهها النور الهي رآ  صىل اهلل عليه وسلم فعنه ، دون رؤيته

 اهلل عنه أن النبـا صـىل فعنه ثبذ يف صحيح مسلم ريض اهلل عنه من حدي  أيب موسى ريض

يرفـع إليـه ، خيفض القس  ويرفعه، إن اهلل رت ينام ورت ينبغا له أن ينام»: اهلل عليه وسلم قا 

لو كشفه ألحرقذ ، حجابه النور، وعمل النهار قبل عمل الليل، عمل الليل قبل عمل النهار

 .«سبحات وجهه ما انتهى إليه برص  من  لقه

 :  أن ُيقا ، تقدما السلف من الصحابة ومن بعدهموعليه فعن املستقر عند م

 .إن النبا رأى ربه بفؤاد  ورت يرصح برؤية البرص

 

 :رؤية الكفار لرهبم يف عرصات القيامة

رؤيـة الكفـار واملنـافقني : -وهـا دون املسـحلة الثانيـة-املسحلة الثالثة من مسائل الرؤية 

قـا  يبـيخ ، ل السنة املتـح رين وغـيهموهه  مسحلة ن ال بني أه، لرهبم يف عرصات القيامة

واألقــوا  التــا يــهكرها أصــحاب الســنة ، "ومل حيفــظ للصــحابة فيهــا قــو  بــنيَّ ": اإلســالم

 :وها، وبعضهم َيعلها مخسة، وبعضهم ي يد فيها إىل أربعة، واجلامعة ثالثة

أنـه رت يـرا  يف عرصـات القيامـة سـائر أجنـاس الكفـار سـواء كـانوا مـن : القو  األو 

 .فال يرا  يف عرصات القيامة إرت أهل اإليامن، أو من أهل الكتاب أو من املنافقني، رشكنيامل

ثـم ، أنه يرا  سائر الكفار مـن أهـل الكتـاب وأهـل الرشـك وأهـل النفـاق: القو  الثاي

 .حيتج  عنهم

 .أنه رت يرا  إرت املنافقون دون بقية الكفار: القو  الثال 

 .بقايا من أهل الكتاب: أي، نافقون وغرات من أهل الكتابأنه يرا  امل: القو  الرابع
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 .وهو التوقف يف املسحلة والكف عنها: القو  اخلامس

ألن مــن يقــو  بــالقو  الثالــ  رت يعارضــون مــا يقولــه ؛ إن األقــوا  ثالثــة: وإنــام قيــل

، ويفرسون هها النول من أهل الكتاب بـحهنم متحنفـة أهـل الكتـاب، أصحاب القو  الرابع

 .هين مل يدركوا دين اإلسالمال

وأما مهه  التوقف ففا كالم األصوليني حينام حيكون املهاه  يف املسـائل األصـولية 

 رتً.للتوقف قو اوهم أكثر األصناف ذكرً ، ما يهكرون مهه  التوقف اكثيً ، أو غيها

وأمـا التوقـف رتً، والصحيح أن التوقف الـهي معتـر  عـدم العلـم بالـدليل رت يعـد قـو

 رتً.فعنه يعد قو، هي يكون عن ايبتبا  يف مورد األدلةال

 .فعن املسحلة ليس فيها قو  َي م به، وإذا سئل عن الراجح

فبعض ظواهر احلدي  املخرجة يف الصحيح تد  عىل أن املنافقني وطوائـف مـن أهـل  

 .الكتاب يرون رهبم

يـد  عـىل أنـه رت فعنـه ، وظاهر كالم املتقدمني مـن السـلف، وإذا اعترت ظاهر القرآن 

 .أحد من الكفار يرى ربه

ُـْم َعـْن َرهٍبِـْم }: وقد كان الشافعا و مال  واإلمام أمحـد حيتجـون بقولـه تعـاىل  َكـالَّ إهِنَّ

وهها يعنا أهنـم يـرون أن الكفـار ، عىل رؤية املؤمنني لرهبم [15: ]املطففـني {َيْوَمِئه  ملََْحُجوُبونَ 

 .رت يرونه

إن ظاهر مهه  املتقدمني من السلف أن الكفـار رت يـرون ": وهكها قا  يبيخ اإلسالم

وإن كـان اخلـالف يف ، فكحن هها القو  هو األوىل يف املسـحلة؛ "وهها هو ظاهر القرآن، رهبم

 .من املسائل األصو  -بعمجال أهل العلم-وليسذ ها  ااملسحلة واسعً 
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 :مهه  التفويض مهه  خمالف لطريقة السلف

 :قا  املصنف رمحه اهلل

وكل ما جاء يف ذل  من احلدي  الصحيح عن الرسو  صىل اهلل عليه وسلم فهو كـام )

 .(ورت متواني بحهوائنا، رت ند ل يف ذل  متحولني بآرائنا، ومعنا  عىل ما أراد، قا 

 الرشح:

وهـو تعليــأ ، علـأ املصـنف املــراد يف بـاب األسـامء والصــفات عـىل مـراد اهلل ورســوله

هي َيـ  عـىل كـل مسـلم هـو مـا أراد  اهلل ورسـوله صـىل اهلل عليـه فعن املعتقـد الـ؛ صحيح

 .وسلم

مـن التفـويض يف املعنـى يف بعـض  اولكن اإلمجا  هلها التعليأ كحنه ُيشعر بحن ثمة قـدرً  

فعنه لـيس كـهل  ، وهها رت ُيقصد به أن أبا جعفر رمحه اهلل ين ل إىل مهه  التفويض، املوارد

بمراد اهلل ورسـوله لكـن ينبغـا أن  اراد أن نبني أن الكالم  معترً وإنام امل، فيام يظهر من كالمه

 .يف تفسي هها املعنى ايكون بينً 

 :وتفصيل هها أن يقا 

 اسـواء كـان مـرادً ، إن مراد اهلل سبحانه وتعاىل ومراد رسوله صىل اهلل عليـه وسـلم بـني   

 .اإراديً  اأو مرادً  اعلميً 

هلل عليـه وسـلم بلسـان عـريب مبـني مل يبـأ يشء ممـا وملا ن   القرآن وتكلم النبا صـىل ا 

ـ، أن   عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم رت ُيعرف معنا  وإن كانـذ ، م هـها املعنـى أمتـهوقد عل 

 .إرت أهنم رت َيمعون عىل الغل ، األمة قد  تلف يف حتصيل علمه صىل اهلل عليه وآله وسلم

األيباعرة ومـن تـحثر هبـم مـن الفقهـاء  وقد يبال يف كالم كثي من املتح رين من متكلمة

 .تفويض املعنى: أي، أن التفويض مهه  محثور عن السلف، وغيهم
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وأن القـو  الـهي قالـه مالـ  ، وتقدم أن املعنى بعمجـال السـلف يف صـفات اهلل معلـوم 

 .رمحه اهلل رت خيتص بصفة ارتستواء بل هو مطرد يف سائر الصفات

رمحه اهلل عندها هها التعليأ أوضحها النبا صىل اهلل وصفة الرؤية التا ذكر الطحاوي  

 .إنا رت نعلم املراد من هها احلدي : رت يمكن معه أن يقا  اتامً  اعليه وسلم إيضاًح 

كام قا  يبـيخ اإلسـالم ، وأما مقالة التفويض فها من رش مقارتت أهل البدل واإلحلاد 

قـوم مـن األيبـاعرة للتوفيـأ بـني طريقـة ملفقـة اسـتعملها ": وطريقة التفـويض: رمحه اهلل 

 ."طريقتهم الكالمية وطريقة السلف

ألنه مل يكن من يبـحن اجلهميـة ، عند أئمة اجلهمية واملعت لة اومل يكن هها املعنى مقصودً  

 .واملعت لة انتحا  مهه  السلف وأهل السنة

 .وهها هو الفرق املوج  لظهور مسحلة التفويض 

هه  أهل السنة ويعظمون طريقـة األئمـة ولكـنهم بخالف األيباعرة فعهنم ينتحلون م

 .يروهنا  الف طريقتهم يف نفس األمر

 .  فصاروا َيعلون السلف عىل التفويض، فعن السلف مل يستعملوا التحويل 

فعذا بان له يف آ ـر ، وصار الواحد من متكلميهم ربام استعمل طريأ التحويل وصححه

كام صح بهل  أبو املعـايل ، لف وهو التفويضصح بحنه رجع إىل مهه  الس، أمر  بطالنه

، وغيها من الكتـ  عـىل طريقـة التحويـل "الشامل"وكت  ، "اإلريباد"فعنه كت  ، اجلوينا

ثــم يف آ ــر أمــر  رجــع عــن طريــأ التحويــل ، وعــىل طريقــة أيب هايبــم اجلبــائا مــن املعت لــة

 .ون ل إىل مهه  التفويض، وغلطها

 :حقيقة التفويض

 .بل هو ممتنع يف احلقيقة، معنىالتفويض ليس له 
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 {َسـٍبِح اْسـَم َرٍبـَ  األَْعـىَل }: فعن كل عاقـل يعـرف لسـان العـرب إذا قـرأ قولـه تعـاىل 

َمـا َمنََعـَ  }: وإذا قرأ قولـه تعـاىل، عرف من هها أن اهلل سبحانه موصوف بالعلو، [1: ]األعـىل

: وإذا قـرأ قولـه تعـاىل، اهلل موصوف باليدين عرف أن، [75: ]ص {َأْن َتْسُجَد ملَِا َ َلْقُذ بَِيَديَّ 

ِميُع الَبِصيُ } ورت يلـ م مـن ، عرف أن اهلل متصف بالسـمع والبرصـ، [11: ]الشـورى {َوُهَو السَّ

ء  }: فعن اهلل سبحانه، ذل  التشبيه كـام هـو متحقـأ يف الرشـل  [11: ]الشـورى {َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 .والعقل

 .فمهه  التفويض مهه  متعهر

ما وقف واقـف عـىل حقيقـة مـهه  التفـويض إرت وهـو يف ": وهلها قا  يبيخ اإلسالم 

 ."نفس األمر يعتقد مهه  النفاة

فصـار هـها ا، فعنه مـا صح بحـرف التفـويض إرت ملـا كـان الظـاهر عنـد  ممتنًعـ": قا  و

 .فهها قو  متناقض يف العقل، التفويض من األلفا  التا رت معنى حتتها

وهـم أدرى باألصـو  العقليـة -ومتقـدما املتكلمـني ، ساطني املعت لـةوهلها ترى أن أ 

 ."مل يستعملوا هه  الطريقة -ومسالكها

، فُتفرسـ عـىل وجـه صـحيح، وعليه فعبارات أيب جعفر الطحاوي رمحه اهلل رت بـحس هبـا

ولكن ينتبه ملثل هها اإلطالق الهي يطلقه كثي من املتح رين وينسبونه إىل السلف ويريدون 

 اًل.وحيتمل باط اوهو يف نفس األمر كالم سمل حيتمل حقً اًل، معنى باط به

 :أصل القانون الكيل

 :قا  املصنف رمحه اهلل

فعنه ما سلم يف دينه إرت من سلم هلل ع  وجل ولرسوله صىل اهلل عليه وسلم ورد علم ما )

 .(ايبتبه عليه إىل عامله

 الرشح:
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ال َوَرٍبَ  رت ُيْؤِمنُـوَن َحتَّـى حُيٍَكُمـوَك فِـياَم يَبـَجَر فَ }: قا  تعاىل، لتسليم أصل يف اإليامنا

ولكن التسـليم ، [65: ]النسـاء {مِمَّا َقَضْيَذ َوُيَسٍلُموا َتْسلِياًم  اَبْينَُهْم ُثمَّ رت ََيُِدوا يِف َأنُفِسِهْم َحَرًج 

يكـون  يقـع فيـه مـا -عـن الـدرتئل الرشـعية النقليـة الً فضـ-رت يفهم منه أن مهه  السـلف 

 .للعقل امعارًض 

وأصله من كالم اجلهمية وأساطني ، وهها يرد عىل القانون الكيل الهي ذكر  املتكلمون

 .املعت لة

فــعن هــؤرتء اســتعلموا طائفــة مــن املقــدمات الفلســفية املــحثورة عــن مالحــدة اليونــان  

ل بام جعلـو  مـن الـدرتئل الكالميـة، يف مسائل صفات اهلل، كـحرسطو وأمثاله ـدة  وحتص  املول 

 .من املقدمات الفلسفية نفا الصفات

 :وصار معترهم يف نفا الصفات ما يسمى بدليل األعراض 

 .ومبنا عىل قياس الشـمو  أو قيـاس التمثيـل، وهو دليل مرك  من مقدمات فلسفية 

وقيـاس ، أن اهلل سـبحانه وتعـاىل منـ   عـن قيـاس الشـمو ، ومعلوم ببداهة العقـل والرشـل

 .التمثيل

ء  }: وهو معنى قوله سبحانه وتعاىل، له املثل األعىلبل    [11: ]الشـورى {َلـْيَس َكِمْثلِـِه يَشْ

 .[60: ]النحل {َوهلل املََْثُل األَْعىَل }: ومعنى قوله

 .وجاء من بعدهم من أظهر الفلسفة عىل الترصيح كـابن سينا 

 .فاستعمل دليل ال كي 

فعنـه مضـطرب ، املعـايل اجلـوينا حيبكـوجاء طائفة بعد ذلـ  مـن مضـطربة األيبـعرية  

 .فاستعمل دليل ارت تصاص، احلا 

 -ودليل ال كي  ودليـل ارت تصـاص، دليل األعراض-وصارت هه  األدلة الثالثة  

 .ها الدرتئل التا عليها مدار القو  عند نفاة الصفات من متكلمني وفالسفة
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فعارضـذ ،   فلسـفيةوأصـوهلا أصـو، وها أدلة حمدثة مبتدعة خمالفـة للعقـل والرشـل

 .هه  األدلة ظاهر القرآن وظاهر احلدي 

وعن هها التحصيل البدعا املخالف ملا بع  به الرسو  صىل اهلل عليه وآله وسلم ظهر  

 .هها القانون يف كالم املتكلمني وقد ذكر  متقدمو أئمة اجلهمية واملعت لة

صار يتباعد عن الترصيح هبها ، ومع كثرة انتسابه للسنة واجلامعة، ثم ملا جاء األيبعري 

 .ويكثر من الرد إليها، ويعظم النصوص واآلثار، القانون

 .ولكن ملا جاء أصحابه من بعد  صحوا بام صحذ به املعت لة 

فقـد اسـتعمله ، عـىل متـح ري األيبـاعرة الـيس مقصـورً ، بل إن الترصيح هبها القـانون

 .قاليطائفة من متقدميهم كالقايض أيب بكر بن الطي  البا

 .ولكن عناية أيب املعايل و حممد بن عمر الرازي وأمثاهلام به أظهر 

 :معنى القانون الكيل

 :  وحمصل هها القانون أهنم يقولون

 .إذا تعارضذ األدلة العقلية واألدلة النقلية 

 .فعما أن نقدم العقل

 .وإما أن نقدم النقل 

 .اوإما أن نعملهام معً  

 ا.وإما أن نسقطهام معً  

وها مسـتعملة يف حتصـيل ، ها ما ُيسمى يف الطرق الكالمية بطريقة السر والتقسيموه

 .وحتصيل املسائل عند كثي من األصوليني، األقوا 

، وقد ذكر يبيخ اإلسالم رمحه اهلل يف درء التعارض أهنـا مـن أضـعف الطـرق يف العقـل 

 .وإن كان كثي من املتح رين َيعلوهنا من يقني العقليات
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و ، و أبـو املعـايل اجلـوينا، كام يهكر  أبو حامـد الغـ ايل، لطريقة انتظمذ هها القانونفهه  ا 

الهي نقد  يبيخ اإلسالم ابن تيميـة ، "تحسيس التقديس"كام يف كتابه ، حممد بن عمر الرازي

 ."نقض التحسيس"رمحه اهلل يف كتابه 

 

 

 .ألنه مجع للنقيضني، أما مجعهام فممتنع: قالوا   

 .ألنه رفع للنقيضني؛ وأما رفعهام فممتنع                      

 :فلم يبَأ إرت : قالوا، فسق  الثال  والرابع           

 .أن يقدم النقل عىل العقل                           

 .أو يقدم العقل عىل النقل                          

فلـو ، ألن أصـل قبـو  النقـل هـو العقـل، وتقـديم النقـل عـىل العقـل ممتنـع: قالوا                 

 .وهو العقل، قدمنا  عليه لطعنَّا فيام ثبذ به النقل

 .فلام تعهرت الثالثة مل يبَأ إرت أن يقدم العقل             

 .والنقل إما أن يؤو               

 .وإما أن يفوض             

 ."لترلوإن ايبتغلنا بتحويله فعىل سبيل ا": قا  الرازي محاقةً 

، ولكن املشكلة يف هه  اخلرافات التا كتبهـا، وصحيح أن الرجل قد أفىض إىل ما قدم  

لكــن ، وهلــم فضــائل يف أبــواب مــن العلــم، يف علــوم أ ــرى افهــو وأمثالــه وإن كــانوا كبــارً 

وتقـرر مـن ، أغالطهم هه  التا قالوها يف أصـو  الـدين ويف درتئلهـا تسـتعمل مـن بعـدهم

 .ا  أئمة كباروكحهنا أقو، بعدهم
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إىل غي ذل  من األلقـاب ، أو بصدر الدين، وهلها يسمى الواحد منهم بحجة اإلسالم 

رت بشــهادة غــيهم ، واألمــر لــيس كــهل ، التــا تــوحا بعمــامتهم يف مســائل أصــو  الــدين

 .بل بشهاد م هم عىل أنفسهم، عليهم

ــرازي صــاح  هــها القــانون  ــ، فــعن ال ــه كتاًب أقســام "  ســام اقــد صــنف يف آ ــر حيات

وإن العقـل هـو أرشف ، وهـا أرشف اللـهات، إن لهة العقل هـا العلـم": وقا ، "اللهات

: ثــم قــا ، "وأرشف العلــم هــو العلــم بــاهلل، وأرشف لهاتــه هــا العلــم، ماهيــة يف اإلنســان

وعـىل كـل واحـدة منهـا ": ثم قـا ، "وعلم بحفعاله، وعلم بصفاته، علم بهاته: والعلم باهلل"

 :ثم أنشد أبياته املعروفة ،عقدة مل تنحل

  وأكثر سعا العـاملـني ضـال                        هنـاية إقـدام العقو  عـقا                       

 ."سـوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا                ومل نستفد من بحثنا طو  عمرنا                   

ورت  الً فـام رأيتهـا تشـفا علـي، ملناهج الفلسفيةوا، لقد تحملذ الطرق الكالمية": ثم قا 

 ."ورأيذ أقرب الطرق طريقة القرآناًل، تروي غلي

 اًل.مفص اوليس رجوعً  الً سم الكن رجوعً ، فرجع إىل طريقة القرآن 

 :أوجه رد القانون الكيل وإبطاله

 .لكن نشي إىل مخسة أوجه يف رد ، وإبطا  هها القانون يبحن واسع

 : الوجه األو 

: فـعن القـانون يقـو ، إن هها القانون مبنا عىل إمكان تعارض العقل والنقـل: أن ُيقا 

 .إذا تعارض العقل والنقل

 .الً ومعلوم أن النقل حس  القانون يعد دلي

يف املقـام الـهي  الً والدليل إذا وردت عليه املعارضة من كل وجه مل يصح أن يكون دلـي 

 .وردت عليه املعارضة فيه
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 .الدليل هو ما يستد  به عىل املدلو : ىوبعبارة أ ر

د  عىل أنـه لـيس بـدليل ، حي  يقدم العقل عليه الً إنه يف هها املقام ليس دلي: فعذا قيل 

 .ألن الدرتئل الصحيحة يف نفسها يمتنع أن تكون متعارضة؛ صحيح

 .ورت يب  أن هها القو  رت يلت م حقيقته إرت  ارج عن ملة اإلسالم

ورت سيام أن النقل باتفاق الطوائـف مل يسـكذ عـن ،  الً كون النقل دليفعن عىل هها رت ي 

وكتـاب اهلل سـبحانه وتعـاىل مـيلء بـهكر أسـامء ، وذكر األسامء والصفات، ذكر أصو  الدين

للحـأ الـهي فرضـه  افيل م مـن هـها أن مـا ذكـر يف الكتـاب يكـون معارًضـ، الرب وصفاته

فيل م من هها القانون أن يكون ترك ": ا القانونقا  يبيخ اإلسالم يف نقضه هلهوهلها ، العقل

ألن الكتاب والسنة أتذ بام خيـالف احلقيقـة العقليـة التـا ؛ الناس بال كتاب ورت سنة أهدى

 ."ي عم هؤرتء أهنا ها املعتر يف مسائل األصو 

 : الثاي الوجه

 :أن كل دليل له جهتان

 .جهة الثبوت: اجلهة األوىل 

 .الدرتلةجهة : واجلهة الثانية 

 .ومن أراد تقديم دليل عىل آ ر فال بد أن ينظر يف ثبوته ويف درتلته 

 .واألقوى درتلة افيقدم األقوى ثبوتً  

أو ، إن الدليل القطعا الثبوت القطعا الدرتلة يقدم عـىل مـا هـو ظنـا الثبـوت: فيقا  

 .ومعلوم أن هها تقديم صحيح عند سائر العقالء، ظنا الدرتلة

 :والتقسيم من وجه آ ر فيقا فيعاد السر  

 .وإما أن يكونا ظنيني ، إما أن يكونا قطعيني، الدليل العقيل والدليل النقيل

 ا.واآل ر ظنيً  اوإما أن يكون أحداا قطعيً 

 .فهها ممتنع إرت إذا فرض اتفاقهام، أما كوهنام قطعيني يف الدرتلة والثبوت
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 .وأما عىل فرض تعارضهام فهها ممتنع 

 .م عليه تعارض قطعا الثبوت والدرتلة مع قطعا الثبوت والدرتلةألنه يل  

 .فعن اجلمع بني النقيضني ممتنع، وهها خمالف ألصو  احلقائأ العقلية 

 

 

 اهـها أيًضـ؛ وكون الدليل النقيل والدليل العقيل كل منهام ظنا الثبوت ظنـا الدرتلـة    

 .وإن فرض العقل جواز  ممتنع

وأن رت يكـون ، ن املعرفة والتوحيد رت تتعـدى ورت تتجـاوز الظـنألنه يل م عليه أن تكو 

 .اورشعً  الً ورت يب  أن هها ممتنع عق، هناك علم يف أصو  الدين

 :فلم يبَأ إرت أن يكون الدليل العقيل والنقيل  

 .أحداا قطعا الثبوت والدرتلة  

 .اواآل ر ظنيً 

نازل يف قطعية ثبوته فقـد كفـر  ومن، ومعلوم أن القرآن قطعا الثبوت بعمجال املسلمني 

 .رت يقبل منه صف ورت عد ، و رج من ملة اإلسالم

 :  ووجه كونه قطعا الدرتلة، ومعلوم أن القرآن قطعا الدرتلة

 .ألنه رت أفصح عند العرب من اإلسناد يف ذكر الصفة أو ذكر الفعل

فعنه لـيس ، قد قام اأو بحن زيدً ، أن  ر بحن  قمذ -وهلل املثل األعىل-فعن  إذا أردت  

 اوإن زيـدً ، يـتكلم اوإن زيـدً ، قـد قـام اإن زيـدً : هناك أفصـح يف لسـان العـرب مـن أن تقـو 

 .إلخ ذل  من إسناد الفعل أو إسناد احلا . . انرصف

ولـيس هنـاك موجـ  لـدعوى ، ومعلوم أن أسامء الرب وصفاته جاءت مسندًة صحية

 .أن الدرتلة يف اللسان ظنية
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 :  هها املعنى بطريقة أ رى فيقا  ويمكن أن يلخص 

 : فعنه يقا  له، من زعم أن درتلة القرآن ظنية

 ؟ إذا أردنا الدرتلة القطعية فبامذا يعر عنها باللسان

فام هو ، ظنا الدرتلة عىل إثبات صفة الرضا {َريِضَ اهلل َعنُْهمْ }: فعذا كان قو  اهلل تعاىل

 ؟ التعبي الهي يكون به قطعا الدرتلة

 .يوجد يف لسان العرب أفصح وأصح يف إثبات الصفة من إسنادها إىل موصوفهارت 

فيل م من ذلـ  أن غـي  ممـا يسـميه ، فعذا ثبذ أن القرآن قطعا الثبوت قطعا الدرتلة  

 .اوأحسن أحواله أن يكون ظنً ، ليس كهل  الً هؤرتء عق

 .بل هو وهم اورت يب  أنه يف نفس األمر ليس ظنً  

كــابن سـينا يف ، وكـام نـص عليـه أئمـة هـؤرتء، هب كام هو سمع عليهوحقيقة الوهم ك 

 .رت حقيقة هلا: أي، "أمجعذ احلكامء عىل أن حقيقة الوهم كاذبة": فعنه قا ، "اإليبارات"

 :الثال  الوجه

يـد  عـىل أن النقـل سـرد عـن  اإن معارضة الـدليل الـنقيل ملـا يسـمى عقلًيـ: أن يقا      

 .ةاحلكم والدرتلة العقلي

وأئمة هـؤرتء يلت مـون هـها املعنـى ": قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل، واألمر ليس كهل  

 ."إن الدليل النقيل دليل  ري مبنا عىل صدق املخر: فيقولون

، للعقـو  اً ولـيس خماطبـ، إنام هو سـرد تصـديقات، ليس فيه ما يفيد احلكم العقيل: أي 

 .ورت يب  أن هها غل 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِ  اْسـَتَوى}: كقوله تعاىل، ما هو  ري حمض الدليل النقيل منهبل    {الرَّ

ــَمَواِت َواألَْرَض }: وكقولــه تعــاىل [5: ]طــه : وكقولــه تعــاىل، [255: ]البقــرة {َوِســَع ُكْرِســيُُّه السَّ

 .[59: ]األعراف {َلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إىَِل َقْوِمهِ }
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وعقـيل ، عـىل الرسـو  عليـه الصـالة والسـالم رتً نـ م اومنه ما هو  ري باعتبار  قرآًنـ

: كقولـه تعـاىل، وهلها يصححه من آمن بالقرآن ومـن مل يـؤمن، ألصل العقل اباعتبار  خماطبً 

 َأْم ُهُم اخْلَالُِقونَ }
 
ء ـَه اهلل ِمـْن َوَلـد  }: وكقوله تعـاىل [35: ]الطور {َأْم ُ لُِقوا ِمْن َغْيِ يَشْ َ َمـا ا َّ

، [91: ]املؤمنـون {َلَهَهَ  ُكلُّ إَِلـه  بِـاَم َ َلـَأ َوَلَعـال َبْعُضـُهْم َعـىَل َبْعـض   اَعُه ِمْن إَِله  إِذً َوَما َكاَن مَ 

َب َلنَا َمثَ }: وكقوله تعاىل ، [78: ]يـس {َوَنِ َ َ ْلَقُه َقاَ  َمْن حُيِْيـا اْلِعَظـاَم َوِهـَا َرِمـيم   الً َورَضَ

ـهِ }: فكان اجلواب ِييَهـا الَّ ة  ُقْل حُيْ َ  َمـرَّ وهلـها قـا  ، وهـها رد عقـيل، [79: ]يـس {ي َأنَشـَحَها َأوَّ

 ."والقرآن مملوء بهكر الدرتئل العقلية املوجبة لصحة اإليامن واستقامته": يبيخ اإلسالم

وهو الهي ي عمون أن نتيجتـه ، والدليل الهي تسميه الفالسفة بالدليل الرهاي": قا 

: كقولـه، وهو ما يسمى يف القرآن باألمثا  املرضـوبة، آنالصواب منه مهكور يف القر؛ يقينية

َب َلنَا َمثَ } َب َلُكْم َمـثَ }: وقوله [78]يـس:  {الً َورَضَ يف تقريـر  [28]الـروم:  {ِمـْن َأْنُفِسـُكمْ  الً رَضَ

 ."التوحيد إىل غي ذل 

 .فاألمثا  املرضوبة يف القرآن ها الدرتئل العقلية اليقينية

وهــو القيــاس - ايقينًيــ اعقلًيــ الً يس كــل مــا زعمــه املتفلســفة دلــيمــع أنــه يعلــم أنــه لــ    

 .يكون كهل  -الرهاي

، ألن املتفلسفة كـابن سينا و ابن ريبد وأمثاهلم ممن هم عىل طريقـة أرسـطو يف منطقـه    

 :  زعموا أن القياسات مخسة

   ، والقياس الشعري، والقياس اخلطايب، والقياس اجلديل، القياس الرهاي   

 .السفسطاو

ــة  -الفالســفة: أي-وزعمــوا أن احلكــامء  ــدرتئل الرهاني هــم املختصــون وحــدهم بال

 .املفيدة لليقني
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فعن كل من كان إىل الكتاب والسنة أقرب كـان قولـه ؛ ورت يب  أن املتكلمني  ي منهم

 .ودليله أقوم وأصدق

 :  فكان الصواب أن يقا 

ومعلـوم أن الـهي ، يـراد بـه الرشـل ألن النقـل؛ الدليل الـنقيل إذا عارضـه دليـل بـدعا

 ا.بدعيً  الً يعارض ذل  يسمى يف حكم اهلل ورسوله دلي

 

 

: فهها مبنا عىل مقدمة كاذبـة وهـا، الدليل النقيل إذا عارضه دليل عقيل: وأما أن يقا 

ورت يلت مــه ، وهــها مل يقلــه إرت أئمــة اجلهميــة الغاليــة؛ أن النقــل بــريء مــن األحكــام العقليــة

فـعن اهلل ذكـر مـن احلجـج العقليـة مـا يصـحح اإليـامن ، القرآن وبيانه وأحكامـه عارف بحدلة

 .وهيدي العقو 

 : الرابع الوجه

 ؟ماذا تقصدون بالدليل العقيل: أن يقا  هلم

 :  أي-إن زعموا أن املراد بالدليل العقيل هو نظر كل عاقل وحد       

يل الـهي عـارض عنـدهم الدل: فهو عىل كل تقدير -نظر زيد وحد  ونظر عمرو وحد 

 .نصوص األسامء والصفات

 :التعبي األحكم أنه رت تعارض بني النقل والعقل

 :  والصواب أن يقا ، وهها قانون يطو  البح  فيه

 .للنقل اإن العقل ليس معارًض 

 .إن مهه  السلف هو تقديم النقل عىل العقل: ورت يقا  
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عة عىل مراد أن من  ـالف عقلـه فهه  اجلملة وإن أطلقها بعض أصحاب السنة واجلام 

 .وهو تعبي رت بحس به عىل هها التفسي، من الوحا فعنه يقدم الوحا عىل عقله ايبيئً 

 :إرت أن التعبي األحكم أن يقا  

 .إنه ليس ثمة تعارض بني العقل والنقل 

مـن النقـل فـعن العقـل الـهي زعمـه وهـم  لـيس  اوكل من زعم أن العقل عارض يبـيئً  

ى مثل ذل  ظنً واهلل، بصحيح إىل غي ذل  من األسـامء ا، وسام   رًص ا،  سبحانه وتعاىل سمَّ

 .التا ذكرها اهلل يف كتابه عن مثل ذل 

كـام ، لـه الإليـامن ومصـححً  اوذكر موجبً ، وإرت فالعقل ُذكر يف الرشل عىل مقام رشيف 

ِعيِ َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما } :يف قو  الكفار يف آ ر أمرهم ويف قولـه  {ُكنَّا يِف َأْصَحاِب السَّ

ـا َوهَلُـْم َأْعـنُي  رت  اَوَلَقْد َذَرْأَنا جِلََهنََّم َكثِيً } :تعاىل ٍن َواإِلنـِس هَلُـْم ُقُلـوب  رت َيْفَقُهـوَن هِبَ ِمْن اجْلِ

وَن هِبَا َوهَلُْم آَذان  رت َيْسَمُعوَن هِبَا  .{ُيْبرِصُ

 :نيالتسليم رت يكون إرت بعلم ويق

 :قو  أيب جعفر رمحه اهلل

 .(ورت تثبذ قدم اإلسالم إرت عىل ظهر التسليم وارتستسالم)

 الرشح:

وأنـه تسـليم ، رت يفهم منه أن طريقة السلف مبنيـة عـىل التسـليم الـهي لـيس حتتـه علـم

 .بل التسليم رت يكون إرت عن علم، بمعنى التفويض

 . اليقنيعىل اوالتسليم احلأ هو التسليم الهي يكون مبنيً  

َفـال َوَرٍبـَ  رت ُيْؤِمنُـوَن }: وهلها مجع اهلل سبحانه وتعاىل بني ذلـ  وبـني العلـم يف قولـه 

ا  افِـياَم يَبـَجَر َبْيـنَُهْم ُثـمَّ رت ََيِـُدوا يِف َأنُفِسـِهْم َحَرًجـ} وهـها رد إىل العلـم {َحتَّى حُيٍَكُمـوكَ  مِمَـّ

 .{َقَضْيَذ َوُيَسٍلُموا َتْسلِياًم 
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؛ فعنه يمتنع يف الوجود أن يتحقأ التسليم مع اجلهـل أو مـع املعارضـة: رة أ رىوبعبا  

 .والتسليم نتيجة، ألن املعرفة والعلم اليقني مقدمة  للتسليم

 .ومعلوم أن عدم املقدمة املوجبة يستل م عدم النتيجة 

 .فعدم املعرفة والعلم اليقينا يستل م عدم التسليم 

أرشاف ؛ ومن يتبعـه": عن نبوة النبا صىل اهلل عليه وسلم وهلها قا  هرقل يف سؤارتته 

خطًة هل يرتد أحد منهم عن دينـه بعـد أن يـد ل فيـه سـ: ثم قا ؟. . . الناس أم ضعفاؤهم

، وسحلت  هل يرتـد أحـد مـنهم ف عمـذ أن رت: فقا  هرقل فيام بعد رت: فقا  أبو سفيان؟ له

 ."وكهل  اإليامن إذا  الطذ بشايبته القلوب

ثبذ عىل اإليامن واإلسالم في يغ إرت بسب  من الضال  انتحلـه إىل  ارت نجد مؤمنً  وهلها

ــاملنِِيَ }: وهلــها قــا  اهلل ســبحانه وتعــاىل، نفســه أن الضــال  الــهي : بمعنــى  {َوُيِضــلُّ اهلل الظَّ

َد إِْذ َبْعـ اَوَمـا َكـاَن اهلل لُِيِضـلَّ َقْوًمـ} :وقا  تعـاىل، يعق  اهلدى رت يكون إرت بجهة من العد 

 {َهَداُهْم َحتَّى ُيَبنٍيَ هَلُْم َما َيتَُّقونَ 

 :اضطراب منهج املتكلمني وبعد  عن السنة

 :قا  املصنف رمحه اهلل

حجبه مرامـه عـن  ـالص ، ومل يقنع بالتسليم فهمه، فمن رام علم ما ُحظر عنه علمه)

 .(وصايف املعرفة، التوحيد

 الرشح:

 حابة وأئمة السـلف هـم أصـدق هـه  األمـة علـاًم فعن أهل السنة من الص؛ ألمر كهل ا

بخالف الهين كثـر فـيهم  -توحيد املعرفة وتوحيد العبادة-وهم املحققون للتوحيد ا، وإيامنً 

أو طوائـف مـن أربـاب األحـوا  ، اخلرص من املتكلمني ومن طاف عـىل مـههبهم أو قاربـه

 .فهم يف أمر مريج، املخالفة من املتصوفة
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وهها يبائع يف كالمهـم ، {َ ُيْؤَفُ  َعنُْه َمْن ُأفَِ   َلِفا َقْو   خُمَْتلِف  }: وكام قا  اهلل تعاىل 

 .بالسنن واآلثار الً فهم من أكثر الناس جه، وحتصيال م

ورت أد  عىل ذل  من أن بعض فضالئهم املقـاربني واملعظمـني لطريقـة السـلف كــحيب  

مـع -وتـرى أنـه يف إحيائـه ، حلدي حامد الغ ايل يهكر هو عن نفسه أنه م جا البضاعة يف ا

، يســتد  فيـه باملوضــول -بالنســبة لكتـ  أيب حامـد يعــد مـن أجودهـا "اإلحيـاء"أن كتـاب 

 .ورت يفرق بني هها الدليل وهها الدليل، ويستد  بام يف صحيح البخاري

، عقليـة اوايبتغلوا هبه  العلوم التا زعموها علوًمـ، فهم قد ابتعدوا عن السنن واآلثار

ورت َيعلـون ا، عقلًيـ ن فقه السلف رمحهم اهلل أهنم كانوا رت يسمون علم الكـالم علـاًم وكان م

 .بل يسمونه علم الكالما، عقليً  الً دليله دلي

ا، فـعن العقـل رت يـهم مطلًقـ، وتواتر عن السلف ذم هها العلم ومل ينقل عنهم ذم العقل 

واهلل يف ، تلف حكمه عـن املطلـأفعن املقيد خيا، وإن كان يصح أن يهم يشء منه إذا كان مقيدً 

 .كتابه مل يهم العقل

 .فحوىل املهاه  باجلمع بني العقل والنقل هو مهه  السلف

ى كتابه   :أي ؛"درء تعارض العقل والنقل": ومن فقه يبيخ اإلسالم أن سمَّ

 .أنه رت تعارض بني العقل والنقل 

 .وكل عقل زعم صاحبه أنه عارض النقل فالشحن يف عقله 

كحدي  يروى ورت يصح عن الرسو  صـىل اهلل ا، إذا فرض أن النقل ليس صحيحً  إرت 

 .عليه وآله وسلم
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 :اجلمع بني النفا واإلثبات يف مهه  السلف

 قا  املصنف رمحه اهلل:

فـعن ربنـا جـل وعـال موصـوف ، ومن مل يتوق النفا والتشـبيه ز َّ ومل يصـ  التن يـه) 

 .(ليس يف معنا  أحد من الرية، نيةمنعوت بنعوت الفردا، بصفات الوحدانية

 الرشح:

هه  اجلملة التا ساقها الطحـاوي رمحـه اهلل هـا اسـتتامم لتعليقـه عـىل توحيـد األسـامء 

 .والصفات

إيبارة إىل أن مهه  سلف ، «ومن مل يتوق النفا والتشبيه ز  ومل يص  التن يه»: وقوله

اهلل سـبحانه وتعـاىل يف كتابـه األسـامء وهلها ذكـر ، األمة مبنا عىل اجلمع بني اإلثبات والنفا

وذكـر سـبحانه وتعـاىل تن هـه عـن مشـاهبة ، والصفات عىل جهة اإلثبات املفصـل واملجمـل

 .كان هها الغي اغي  أيً 

إرت أن لفـظ النفـا ، للفظ التشـبيه اوإن كان املصنف رمحه اهلل استعمل لفظ النفا مقاربً 

 .أرشف من لفظ التشبيه

وإنــام صح يف ، نفـا عــىل اإلطـالق وإن مل يرصـح بنفيـه يف القـرآنفـعن لفـظ التشـبيه م 

 .ولكن نفا لفظ التشبيه مستعمل يف كالم السلف، القرآن بنفا التمثيل

 .ويراد به هنا نفا الصفة، وأما النفا فعنه معنًى يقابل اإلثبات يف العربية

 .مستعمل يف القرآن الً أو مفص الً ونفا الصفة سم 

ء   } :فاملجمل كقوله   .{ اَورت َيْظلُِم َربَُّ  َأَحدً  }: واملفصل كقوله {َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ورت يب  أن مراد أيب جعفر رمحه اهلل بالنفا هنا النفا الهي تستعمله اجلهمية واملعت لـة 

 .ومن يباركهم يف طريقتهم من متكلمة الصفاتية
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، للتشـبيه الً أرت يعر بالنفا مقابواألوىل ، فعن هها النفا هو النفا املهموم عند السلف  

 .فعن السلف برآء من طريقة التعطيل والتشبيه والتمثيل

 .فيكون املقابل عىل التحقيأ لطريقة املشبهة واملمثلة ها طريقة املعطلة 

وهم يسـتعملون يف ذلـ  طريقـة ، إرت أن النفا لصفات النقص سمع عليه بني السلف 

ألن كــل إثبــات مفصــل يف القــرآن فعنــه يســتل م ؛ فــافــال يفصــلون يف صــفات الن، القــرآن

 .برضورة العقل نفا ما يقابله

ولو أن الطحاوي رمحه اهلل مل يستعمل لفظ النفا واستعمل لفظ التعطيـل أو مـا يقاربـه 

 .مما ذم السلف لكان أوىل

 :الكالم عن الفرق بني صفات اهلل تعاىل وصفات خملوقاته

 :قا 

لـيس يف ، منعوت بنعوت الفردانيـة، صفات الوحدانيةفعن ربنا جل وعال موصوف ب)

 .(معنا  أحد من الرية

 الرشح:

فليس أحد من املسلمني ينـازل يف مجـل التوحيـد ، هه  مجل سملة يتفأ املسلمون عليها

 .األوىل

ألهنـا مـن رشط عقـد ؛ ومن نازل فيام هو من مجل التوحيد الكلية فعنـه رت يكـون مسـلاًم  

، عند سائر أهـل القبلـة ا يل م من ذل  أن يكون مناط هه  اجلمل حمققً وإن كان رت، اإلسالم

وعن مشاركة أحد ، أن اهلل موصوف بالكام  من   عن النقص: فمن هه  اجلمل املتفأ عليها

 .له يف كامله
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ولكن رت يلـ م مـن هـها ارتتفـاق املجمـل أن يكـون هنـاك حتقيـأ عنـد سـائر الطوائـف 

وصار من أ ص ا، سمذ نفا الصفات توحيدً  الً فاملعت لة مث، للمناط الصحيح هله  اجلملة

 .ويريدون به نفا الصفات، أصوهلم ومقدمها التوحيد

وإن ، مجلـة يتفـأ املسـلمون عليهـا، عدم مشاركة أحد له تعاىل يف صفات كاملـها: وأيًض 

 .كان غل  من غل  من طوائف املشبهة يف بعض أحرف هه  املسحلة

هين بـالغوا يف التفريـأ بـني صـفاته وصـفات  لقـه إىل حـد وقابلهم أهـل التعطيـل الـ 

 .وإرت فعن التفريأ ثابذ باإلمجال، التعطيل

 :ارتيب اك يف ارتسم املطلأ رت يستل م املامثلة

يقـع فيـه  اوالالئقـة بـاملخلوق لفًظـ، صار لفظ املشاركة بـني الصـفات الالئقـة باخلـالأ 

و مـن املعـاي احلقـة التـا صـحذ بالكتـاب حي  صار يستعمل فيام ه، إمجا  عند املتح رين

 .لكن رت يصح تسميته مشاركةً  افيكون املعنى حقً ، والسنة واإلمجال

والغل  الهي انتظم عند عامـة طوائـف املتكلمـني مـن النفـاة املحضـة أو مـن يقـارهبم  

 :  هو ظنهم ، وأ ه  عنهم متكلمة الصفاتية

 .ند اإلضافة والتخصيصأن ارتيب اك يف ارتسم املطلأ يستل م التامثل ع

 :  وبعبارة أ رى

 .هو ظنهم أن ارتيب اك يف ارتسم املطلأ هو التشبيه الهي نفته النصوص

 .فيمتنع أن يوصف اهلل سبحانه وتعاىل عندهم بصفة الرضا 

 .ألن املخلوق يتصف بهل  

 .-عىل طريقة األيبعري وأصحابه-ويمتنع أن يوصف باملحبة 

 .ألن املخلوق يتصف بهل  

 .بل يتناقض هو وأصحابه ،  أن األيبعري رت يطرد هها املهه إرت
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وأمـا الـهين ثبتـوا عـىل طريقـة التعطيـل ، إىل غي ذل ، فيثبتون اإلرادة والعلم والقدرة

 .فينفون سائر الصفات

عـن الرشـل أن التشـبيه الـهي نفتـه النصـوص لـيس هـو  الً ومعلوم برضورة العقل فض

لو كان كهل  لل م تعطيل الباري سبحانه وتعاىل حتى عـن  ألنه؛ ارتيب اك يف ارتسم املطلأ

 .فعن املخلوق موصوف بالعلم، صفة العلم

فـعن املخلـوق ببدهيـة العقـل ، بل لل م تعطيل الباري سبحانه وتعاىل حتى عن الوجود 

 .فهها يستل م تعطيل الباري عن صفة الوجود، والرشل واحلس والفطرة له وجود

 :م بتقرير مسحلة وجود اهلل تعاىلسب  اعتناء يبيخ اإلسال

وتكلـم بعـض املعـاصين ، ومن هنا ُعنا يبيخ اإلسالم رمحه اهلل بتقرير مسحلة الوجـود

، إن عناية يبيخ اإلسالم بمسحلة الوجود كحنـه أثـر مـن أثـر متكلمـة الصـفاتية عليـه": فقالوا

ومل ، سـحلة فطريـةألهنـا م؛ وإن السلف ما كانوا ينتظمون التوحيد عىل تقريـر مسـحلة الوجـود

األيبـياء املعلومـة بحصـل : أي، يكن من هدي السـلف ارتسـتدرت  النظـري عـىل الفطريـات

 ."الفطرة

ألنـه  ؛ورت يب  أن أقل أحوا  هها الكالم أنه عدم فقه لطريقة يبـيخ اإلسـالم رمحـه اهلل

ألن مبنـى تقريـر هـها البـاب عنـد سـائر الطوائـف هـو عـىل هـه  ؛ إنام ُعنا بمسـحلة الوجـود

 .وألن طريقتهم تستل م تعطيل هه  الصفة، لصفةا

 :الفظيً  اارتيب اك يف ارتسم املطلأ بني اخلالأ واملخلوق ليس ايب اكً 

وهبــها يعلــم أن صــفاته ســبحانه وتعــاىل ليســذ مقولــًة بارتيبــ اك اللفظــا يف ارتســم 

 .املستعمل بني اخلالأ واملخلوق
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سـواء ، يف املدلو  بوجه  مـن الوجـو  ألن املش ك اللفظا رت يقع به ج ء من ارتيب اك 

 .امقيدً  اإضافيً  رتً أو مدلو امطلقً  رتً كان هها املدلو  مدلو

فهـها اسـم للـنجم وهـها ، وسـهيل الـنجم، سهيل بن عمرو: أن  إذا قلذ: مثا  ذل  

 .للمش ك اللفظا رتً فهها يعد  كثي من أهل املنطأ مثا، اسم رتبن عمرو

ورت يكون هنـاك ايبـ اك رت يف اإلطـالق ورت يف  الأ واحدً أن يكون ارتسم املط: بمعنى 

 .التعيني من جهة املدلو 

ألنه لـو ؛ ويمتنع أن يكون باب الصفات من هها الوجه": يقو  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل

إِنَّ اهلل َكــاَن بُِكــْم } :فــاهلل ســبحانه وتعــاىل قــا  يف كتابــه، كــان كــهل  رتمتنــع فهــم اخلطــاب

فيفهم املسلمون وكل مـن يقـرأ ، [58]النساء:  {اَبِصيً  اإِنَّ اهلل َكاَن َسِميعً } ،[29ء: ]النسا {َرِحياًم 

وبـني ، فيفرقون بني معنى السمع ومعنـى البرصـ، القرآن أو يسمعه أن اهلل موصوف بالسمع

، وهها مبنـا عـىل قـدر مـن التواطـؤ، وبني الرمحة وبني الغض ، معنى العلم ومعنى الكالم

ألنه قدر كيل رت وجود له يف ؛ بيه الهي نفته النصوص وأمجع عىل نفيه السلفوليس هو التش

 ."وإنام هها قدر كيل ُيفهم به اخلطاب، ملوصوف اإرت مضافً  ااخلارج خمتًص 

إن مـن ": وهلها ملا ناظر يبيخ اإلسالم رمحه اهلل يف مسحلة الوجود عـىل هـها الوجـه قـا 

ومـن ، لتعطيـل حتـى يعطـل البـاري عـن العلـمعطَّل صفًة من الصفات ل مه التسلسـل يف ا

فعنـه يل مـه أن يعطـل البـاري حتـى عـن  -كـام الت مـه غـالة املعطلـة-الت م نفا صفة العلـم 

فكـان هلـم ، وقـد لـ م هـها السـؤا  سـائر مـهاه  التعطيـل، ألن املخلوق موجود؛ الوجود

 ."عن بطالهنا يف الرشل الً جوابات متناقضة يف العقل فض

قو  من يقو  بحن لفظ الوجود بني اخلالأ واملخلـوق مقـو  بارتيبـ اك ومن إجابا م 

 .اللفظا

وهها اجلواب الهي زعم الـرازي يف كتبـه أنـه منتهـى األجوبـة العقليـة الصـحيحة عـىل 

وأعـرض ، هلها أعرض عنه حهاق املعت لة املتقـدمني، رت يب  أنه أفسد األجوبة، هه  املسحلة
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إن لفظ الوجود مقو  بارتيب اك اللفظا ل م مـن ذلـ  : ا ألنه إن ق؛ عنه متقدمو األيباعرة

وما من دليل ُيهكر يف الوجـود إرت ويـراد بـه الوجـود املعـروف ، عدم العلم بوجود  سبحانه

 .  عند العقالء وهو قيام اليشء يف اخلارج

 الً إن لفــظ الوجــود يف حقــه مقــو  بارتيبــ اك اللفظــا صــار هــها تعطــي: فــعذا مــا قيــل

 .أ ص للوجود من وجه

 :كل ممثل معطل وكل معطل ممثل

 .وكهل  تستل م التشبيه؛ فهه  املهاه  تستل م التعطيل املطلأ

 .وكل معطل ممثل، إن كل ممثل معطل: وعن هها قا  من قا  من أهل السنة 

وهبه  الطريقة قرر يبيخ اإلسالم رمحه اهلل بحن مهه  هؤرتء ينتها إىل تعطيـل البـاري  

 .السل  املحضعن صفات الكام  وهو 

 .والسل  املحض تشبيه له باملعدومات 

وهـم ، ومنه ما رت يقبل الوجود وهـو املمتنـع لهاتـه، بل إن املعدوم منه ما يقبل الوجود 

، فيلـ م مـن ذلـ  تشـبيهه سـبحانه وتعـاىل باملمتنعـات، يلت مون أن صـفات اإلثبـات ممتنعـة

اق أهل السنة يف جوا هبم وردهم لطرق املعطلة من اجلهميـة وهها اإلل ام الهي استعمله حهَّ

، واأليبـعري وأتباعـه، واملعت لة ومن يباركهم من متكلمـة الصـفاتية كــابن كـالب وأتباعـه

 .إل ام حمكم يف العقل، وأيب منصور املاتريدي وأتباعه

 :تعطيل الصفات فرل عن مهه  الفالسفة امللحدين

 ا.املهه  ليس مههبً  وإن رتزم، إن هها من باب رتزم املهه : قد يقو  قائل

أنـه رت حُيكـم : بمعنـى، أما من جهة األحكام املعادية فعن هـها مـن رتزم املـهه : فيقا 

 .من جهة رتزم مههبه امعاديً  عىل أحد حكاًم 
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 .ولكن عند التحقيأ العلما فعن هها املعنى هو حقيقة مهه  هؤرتء 

عن سائر  ايس هو فرعً فل، حتى يف مرشكا العرب افعن تعطيل الصفات مل يكن معروفً  

 .أنوال الكفر

 اوإنام هو فرل عن كفر مالحدة الفالسفة كـحرسطو وأمثاله الـهين مـا كـانوا يثبتـون رًبـ 

وتقـدم العلـة عـىل ، وإنام كـانوا يثبتـون مـا يسـمونه علـة غائيـة يقارهنـا معلوهلـا، للعامل ا القً 

 .مهه  إحلادي وهو، املعلو  عندهم إنام هو يف الرشف والعلية وليس بال مان

ف  فعنـه كـان قبـل املسـيح ، ومل يكن أرسطو عىل دين ساموي بل ورت حتى عىل دين حمـرَّ

 .ابن مريم عليه الصالة والسالم بثالثامئة سنة

 رج عن طريقة أستاذ  أفالطـون املثاليـة إىل طريقـة  امتفلسفً  اكافرً  املحدً  الً وكان رج 

وتقوم عىل تعطيـل البـاري سـبحانه وتعـاىل ، عقيلزعم أهنا طريقة عقلية تقوم عىل التجريد ال

 .عن  لقه ووجود  وصفاته

 :ارتع اض عىل الطحاوي يف استعامله ألفا  املتكلمني

 :قا  رمحه اهلل

ورت حتويه اجلهات السذ ، واألركان األعضاء واألدوات، وتعاىل عن احلدود والغايات)

 .(كسائر املبتدعات

 الرشح:

وإن ، حسـنة الً لها أبو جعفـر الطحـاوي رمحـه اهلل ليسـذ مجـهه  العبارات التا استعم

إنــه ســبحانه منــ   عــن األعضــاء عــىل إرادة أن األعضــاء هــا : كنــذ إذا نظــرت فيهــا قلــذ

وهو افتقار كل جـ ء منهـا لآل ـر وأنـه رت قيـام لـه مـن جهـة ، ال كي  الهي يقع للمخلوق

 .نفسه

 :لكن ليته مل يعٍر هبا لوجهني 
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ــ: األو  الوجــه  ــان متعالًي ــاىل وإن ك ــ اأن اهلل ســبحانه وتع ًه عــن ســائر صــفات  اومن َّ

ًهـ اومتعالًيـ، النقص فـعن هـه  ، عـن الصـفات التـا تسـتل م مشـاهبته أو مماثلتـه خللقـه اومن َّ

 .وإنام كانوا يستعملون طريقة القرآن يف ذل ، األحرف ما كان أحد من السلف يعر بنفيها

من أئمة التعطيل مـن املتفلسـفة كــابن سـينا يف  اكثيً أن  -وهو األ ص-: الوجه الثاي

 ."كاإليبارات والتنبيهات أو التعليقات"كتبه 

ــة   ــ  املعت ل ــهل  يف كت ــايل يف ، وك ـــحيب املع ــح ري األيبــاعرة ك ــ  مت ــاد "وكت اإلريب

 "املطالـ  العاليـة"وحممد بن عمر الـرازي يف ، "هناية اإلقدام"والشهرستاي يف ، "والشامل

عـروا عنهـا بـام عـر بـه  :إذا تكلموا يف مسحلة العلـو وغيهـا مـن الصـفات، كتبهوغي  من 

 .اإلمام الطحاوي رمحه اهلل

 .ها الصفات التا اتصف اهلل سبحانه وتعاىل هبا: ومعنى الصفات اخلرية

مــا هــا بالنســبة للمخلــوقني أجــ اء وأبعــاض : وقـد قــا  بعــض املتــح رين يف تعريفهــا

 .كاليدين والوجه

وإنـام ُيعـر عنهـا بحهنـا الصـفات ، إليه اورت حمتاًج ا، التعريف فيام يظهر ليس مناسبً وهها 

 .التا د  عليها اخلر

 ؟ امانعً  اإن هها التعريف ليس جامعً : فعذا قيل 

 .أصل التقسيم للصفات إىل  رية وغي  رية تقسيم حُمدث: قيل

 .فعذا انغلأ تعريفه ُردَّ التقسيم من أصله 

ألن ؛ إن سـائر صـفات اهلل سـبحانه وتعـاىل  ريـة: بعمجال السلف أن تقـو فعنه يصح  

مـع ذلـ  بالعقـل  اوإن كـان منهـا مـا يكـون معلوًمـ، صفاته سبحانه وتعـاىل معلومـة بـاخلر

 .كالعلم والقدرة والعلو وغي ذل 

 .رت تل م من كل وجه -كام أيبار يبيخ اإلسالم -فمثل هه  التقاسيم 
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إنه قـد ُيشـكل عنـد بعـض ": م مصطلح الصفات ارت تيارية قا وملا ذكر يبيخ اإلسال 

 .  فيى أن بعض الصفات كحنه  ري أو نحو ذل ، الناظرين فيه

 ."فكل لفظ وقع فيه إيبكا  فعنه رت يل م طرد  واستعامله: قا 

فاملعطلة إذا تكلموا عن هه  الصفات عروا عن نفيها بام هو من جـنس هـه  األحـرف 

إن اهلل : فـال يقـا ، ورت يعنا هها إثبات ما نفا  أبو جعفر من األلفـا ، عفرالتا ذكرها أبو ج

مـن  ابـل اإلثبـات هنـا أيبـد غلًطـ، أو بحنه حتويه اجلهـات، أو بكونه يف جهة، موصوف باحلد

 .النفا

 .  وإنام املقصود هنا أن ما كان من احلأ فعنه يعر عنه بام هو من احلأ 

 .وها حمدثة الً وحتتمل باط اقً فهه  األحرف أحرف سملة حتتمل ح

 :قاعدة يف األلفا  املجملة يف باب األسامء والصفات

 ا.ورت نفيً  افعهنا رت تطلأ رت إثباتً ، أن كل لفظ أو مجلة تقع سملة حادثة : القاعدة

وأمـا ، هها إذا مل يكن يعر هبا يف كالم أهل التعطيل عن مرادات  الف عقيـدة السـلف

 .املعنى فيكون التباعد عنها والنها عن استعامهلا من باب أوىلإذا اق ن معها هها 

ومـن مثبتـا الصـفات اخلريـة ، ومن املعلوم أن الطحـاوي رمحـه اهلل مـن مثبتـا العلـو 

، يف كالم بعض احلنفية من املاتريدية واأليبـعرية امعروفً  اولكنه نقل تعبيً ، كالوجه واليدين

و اصـة أن ، ا د ـل عليـه مـن بعـض كتـ  احلنفيـةفكحن هـه، ويف كالم األيبعرية الشافعية

 .مجهور كت  احلنفية املكتوبة يف أصو  الدين بعد أيب حنيفة يقع فيها أوجه من الغل  كثية

 :  وحمصل املراد هنا عند الطحاوي رمحه اهلل

 .أنَّ اهلل سبحانه وتعاىل مع إثبات صفات الكام  له من   عن صفات املخلوقني

 .بصفة اليدين أن تكون كحيدي املخلوقني اصفً فليس معنى كونه مت 

 .بالعلو أن جهًة من اجلهات حتويه اوليس معنى كونه متصفً  
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 .فعن اهلل من َّ  عن التحيُّ  يف مكان حيويه وحيي  به 

ومن املعلوم أن لفظ التحيـ  واجلهـة وأمثاهلـا هـا مـن األلفـا  املجملـة التـا رت تطلـأ 

إن السـلف رمحهـم اهلل يف تقريـر مسـحلة العلـو أمجعـوا عـىل أن اهلل : لكن نقو ا، ورت نفيً  اإثباتً 

، بـائن مـن  لقـه، مسـتو  عـىل عريبـه، وأنـه فـوق سـامواته، سبحانه وتعاىل موصوف بالعلو

وهـها هـو قـو  سـائر ، وهها سمع عليه بني الصحابة وأئمـة التـابعني ومـن تـبعهم بعحسـان

 .املرسلني وأتباعهم

وإن كان قـد يكـون ، "أو  من ُعرف عنه إنكار العلو فرعون": وهلها قا  بعض األئمة 

ًحـ}: فعنه قا ، ولكن هها يراد به العلم املعروف، سبقه غي  إىل إنكار    اَيا َهاَماُن اْبِن يِل َصْ

ُه  لَِع إىَِل إَِلِه ُموَسى َوإٍِي ألَُظنُـّ َمَواِت َفَحطَّ -36]غـافر:  {اَكاِذًبـَلَعيٍل َأْبُلُغ األَْسَباَب َ َأْسَباَب السَّ

وهها دليل عىل أن موسى عليه الصالة والسالم كان خياط  فرعون وقومـه بـحن اهلل يف  ،[37

 .السامء

صـفة العلـو معلومـة بالعقـل والفطـرة : صفة العلـو ثابتـة بالعقـل والفطـرة والرشـل -

 .والرشل

 :والفرق بني دليل العقل ودليل الفطرة

، فــال حيتــاج معهــا إىل نظــر ورت إىل اســتدرت ، عليــه أن الفطــرة هــا مــا فطــر اهلل اخللــأ

كـام يف قولـه ، كفطرته سبحانه وتعاىل خللقه عىل إثبات ربوبيته ووجود  وعىل أصل التوحيـد

ـَتُهْم َوَأيْبـَهَدُهْم َعـىَل َأنُفِسـِهْم َأَلْسـُذ }: تعاىل َوإِْذ َأَ َه َربَُّ  ِمـْن َبنِـا آَدَم ِمـْن ُظُهـوِرِهْم ُذٍريَّ

 .[172: ]األعراف {ُكْم َقاُلوا َبىَل بَِربٍ 

َأَومَلْ }: وهو املهكور يف مثل قولـه تعـاىل، وأما الدليل العقيل فياد به هنا الدليل النظري

ــْد   َوَأْن َعَســى َأْن َيُكــوَن َق
 
ء ــْن يَشْ ــَأ اهلل ِم ــا َ َل ــَمَواِت َواألَْرِض َوَم َينُظــُروا يِف َمَلُكــوِت السَّ
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َب َأَجُلُهمْ  ل هبها النظر وصـو  إىل بعـض احلقـائأ ،[185: ]األعراف {اْقَ َ فـعن هـها ، فعذا حتصَّ

 .اعقليً  رتً يسمى استدرت

رب  ارتستدرت  : يف القرآن وهو اوله صور أ رى ولكن هها هو املثل الهي يهكر كثيً  

 .العقيل بام  لأ اهلل سبحانه وتعاىل وبملكوت الساموات واألرض

إن يف الكتـاب ": حتى قا  بعض أصحاب اإلمام الشافعا، وأما درتلة الرشل فمتواترة

 ."والسنة عىل مسحلة العلو أكثر من ألف دليل

وتـرى يف يبـعر ، فعن مجـاهي املرشـكني مـا كـانوا معطلـني هلـه  الصـفة وأمثاهلـاا: وأيًض 

 .اجلاهليني أهنم يثبتون أن اهلل سبحانه وتعاىل يف السامء

 :بعض أهل السنة أن يقو ولهل  كان من الطرق التا يستعملها  

، للعقل لكان أوىل بارتع اض العقيل أهـل الرشـك اأنه لو كان إثبات الصفات معارًض  

ألهنم ملا عارضوا رسالة النبا صىل اهلل عليه وآله وسلم مل يكن عندهم دليل عقـيل يطعـن يف 

: وقـالوا، نـونوأنـه س، وأنـه سـاحر، وغاية ما استعملو  أن ا موا النبا بحنه كـاهن، الرسالة

ــ} ــاَم ُيَعٍلُمــُه َبرَش  مــع أهنــم مــن أعلــم النــاس بــبطالن هــه  املقــارتت التــا ، [103: ]النحــل {إِنَّ

عنـدهم للعقـل لكـان أوىل بـحن يسـتخدمو  يف  اولو كان إثبات هه  الصفات خمالفً ، يقولوهنا

 .الطعن يف رسالة النبا صىل اهلل عليه وسلم

 :إنكار املعطلة لصفة العلو

   :ان عطلوا صفة العلو عن اهلل سبحانه وتعاىل فعهنم يستعملون لتعطيلها طرقً الهي

رت دا ـل : فغال م كاملتفلسفة ومن اقتدى هبم من املعت لة ومتح ري األيباعرة يقولون

 .العامل ورت  ارجه

وبعــض مــن ينتســ  مــنهم للســنة واجلامعــة وهــو لــيس كــهل  كمتــح ري األيبــاعرة  

 .تعبي عرَّ به طوائف من املعت لة وهها، يعرون بنفا اجلهة
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ورت يفقـه ، ولـيس عليهـا مسـحة األنبيـاء، وهه  املقارتت لـيس هلـا أثـر يف ديـن الرسـل

فـعن مـا رت يكـون دا ـل العـامل ورت يكـون ، العقل منها إرت احلكم عىل هها املوصوف بالعـدم

متنع أن يكـون  ارجـه يمتنع أن يكون دا ل العامل وي: فعذا قالواا،  ارجه رت يكون إرت عدمً 

 .فهها هو املمتنع

؛ إن طريقة هـؤرتء أهنـم يشـٍبهون البـاري باملمتنعـات": وهلها قا  يبيخ اإلسالم وغي 

 ."يمتنع أن يكون دا ل العامل ويمتنع أن يكون  ارجه: ألهنم يقولون

 : الصة أدلة منكري العلو

كــابن سـينا و ابـن الم مـن ينتسـبون لإلسـ: أي -كل دليل ذكر  املتفلسفة اإلسالميون 

أو ذكــر  املتــح رون مــن  -كحئمــة املعت لــة ونحــوهمأو ذكــر  أئمــة اجلهميــة   ريبــد وأمثــاهلم

أو ذكـر  ، األيباعرة كـحيب املعايل و حممد بن عمر الرازي و أيب احلسن اآلمدي وأمثا  هؤرتء

ىل دليـل واحـد لنفا العلو من العقـل فعنـه يرجـع إ اكل دليل ذكر  هؤرتء موجبً   - املاتريدية

 .واجلهة تستل م التحيُّ ، أن إثبات العلو يستل م إثبات اجلهة: وهو

أو اسـتل ام ، سواء عـروا عنهـا بـدليل املقابلـة، أن يكون اهلل يف مكان معني حيوز : أي 

 .أو استل ام ارتنطبال، املقابلة

 .أو كام زعم املعت لة أن أ ص صفات الباري القدم 

وهـو مـا يسـميه ، آ ـر مـع اهلل فيل م أن نكـون أثبتنـا قـدياًم ، بتنا اجلهةولو أثبتنا العلو أث 

 .دليل الغيية: بعض أئمتهم املتا رين

 :معنى أن اهلل يف السامء

حتـى قـا  أبـو ، رت يب  أن السلف سمعون عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل بـائن عـن  لقـه

، "الكـر  يف السـامء فقـد كفـرمن زعم أن اهلل يف السامء عـىل معنـى كـون ": حنيفة رمحه اهلل
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 }: أن قوله تعاىل: ومعنى هها
ِ
ـاَمء وقولـه صـىل اهلل عليـه وآلـه ، [16: ]امللـ  {َأَأِمنُتْم َمـْن يِف السَّ

ليس املقصـود منـه  «يف السامء: قالذ؟ أين اهلل»: وسلم يف حدي  معاوية بن احلكم للجارية

َوِســَع }: وقـد قـا  عـن كرسـيه ،أنـه يف إحـدى السـاموات السـبع أو غيهـا مـن املخلوقـات

َمَواِت َواألَْرَض   .فكيف بعريبه [255: ]البقرة {ُكْرِسيُُّه السَّ

 

، أن اهلل يف السـامء: وقو  املعطلة مبنا عـىل أهنـم فرسـوا كـالم السـلف وظـاهر القـرآن

 .بمعنى أنه دا ل خملوق من خملوقاته سواء السامء السابعة أو غيها

 .إن املالئكة يف السامء: لقول  امساويً ، اهلل يف السامءإن : وليس معنى قو  السلف 

إن بنـا : ورت كمعنـى قولـ ، أهنم يف املكان املخلوق حيي  هبم وحيتـاجون إليـه: بمعنى

؛ بوجودهـا افيكـون وجـودهم مرتبًطـ، أي أهنم مستقرون هبا حمتاجون إليها، آدم يف األرض

 .أنه فوق سامواته: أي، لكن معنى كونه يف السامء

 :الرد عىل منكري علو اهلل تعاىل

مْحَُن َعـىَل }: فقـا ، لقد ذكر اهلل تعاىل يف سبعة مواضع من كتابه استواء  عىل عريبـه الـرَّ

ـ ، واهلل فـوق عريبـه، والعـر  هـو سـقف املخلوقـات ،[5: ]طـه {اْلَعْرِ  اْسَتَوى وهلـها فرسَّ

 .السلف ارتستواء بالعلو

ألن ؛ عـر  مـن املخلوقـات يكـون مـن بـاب أوىلعىل عريبه فعن غـي ال اوإذا كان عليً  

 .العر  هو سقف املخلوقات وهو أعظمها

إذا اسـتعمل  -حتى ولو مل يكن مسـلاًم -فقو  السلف هو القو  الهي رت يمكن لعاقل  

 .عقله الهي آتا  اهلل إيا  إرت أن يصححه

لـو : موأمـا قـوهل": وغيهـا، "درء التعارض"و "منهاج السنة"يقو  يبيخ اإلسالم يف 

 .لفظ سمل حادث "اجلهة"إن لفظ : فعنا نقو ، بالعلو لكان يف جهة اكان متصفً 
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فــعن اهلل منــ   عــن ســائر  -اجلهــة املخلوقــة: أي-فــعن أريــد باجلهــة اجلهــة الوجوديــة  

 .ألنه بائن عن  لقه؛ خملوقاته

بـائن عـن فـعن اهلل سـبحانه وتعـاىل ؛ وهو أنه فـوق العـاملا، وإن أريد باجلهة معنًى عدميً  

 ."مستو عىل عريبه، فوق سامواته،  لقه

يلـ م أن  اومن زعـم أن سـائر مـا يكـون موجـودً ": ومن باب ارتستطراد يقو  رمحه اهلل

 .يكون يف جهة خملوقة فقد غل 

 .افعن العامل متنا   من جهة كونه خملوقً : قا  

ا صح ذلـ  فعذ، وإرت ل م التسلسل، ومعلوم أن سقف العامل ليس يف جهة أ رى: قا  

بـل يكـون هـها يف ، فيام هو خملوق عىل جهة اإلمكان العقيل ففا حـأ اخلـالأ مـن بـاب أوىل

 ."وهو لتن هيه سبحانه وتعاىل عن سائر خملوقاتها، حقه واجبً 

عن أتبال الرسـل إذا ذكـروا كونـه سـبحانه وتعـاىل يف السـامء  الً وقد كان اجلاهليون فض

 .واتفوق السام: أي، يقصدون أنه يف العلو

وأيب ؛ وقد استعمل بعض أئمة املثبتة للعلـو كــحيب حممـد عبـد اهلل بـن سـعيد بـن كـالب

 .احلسن األيبعري دليل العقل عىل إثبات هه  الصفة

فـعن اإلمـام أمحـد قـا  ": قا ، اإلمام أمحد كام نص عليه يبيخ اإلسالم اواستعمله أيًض  

يف  رتً أوحـا، عـن ذاتـه االعـامل  لقـه بائنًـ إن اهلل ملـا  لـأ: لبعض أئمة اجلهمية يف هه  املسحلة

فعما أن يكـون اهلل فوقنـا وإمـا أن يكـون : قا ، عن ذاته اومعلوم أنه رت بد أن يكون بائنً ؟ ذاته

فلـم يبـأ مـن ، واهلل من َّ  عن السـفل وعـن املشـاكلة واملحـاي ة، لنا وإما أن يكون حتتنا احماي ً 

 ."لعر إن اهلل فوق ا: رضورة العقل إرت أن يقا 
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اللهـم »: وهلها كان من فقهه وأدبه صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم مـع ربـه ملـا ذكـر الـدعاء

وأعـوذ : قـا ، ومـن فـوقا، وعـن يمينـا وعـن يبـاميل، احفظنا من بني يـدي ومـن  لفـا

 .واحفظنا من حتتا: ومل يقل ،«بعظمت  أن أغتا  من حتتا

ن اهلل سبحانه وتعاىل منـ َّ  عـن أل؛ وهها من أدب األنبياء مع رهبم": قا  يبيخ اإلسالم

 ."فعنه الباطن الهي ليس دونه يشء؛ بكل يشء ورت خيفى عليه يشء اوإن كان حميطً ، السفل

 

 

 :إثبات العلو يل م منه إثبات سائر الصفات

 .كل من أثبذ صفة العلو فعنه يل مه عند التحقيأ أن يثبذ سائر الصفات   

 .عطَّلوها رتبوا عىل تعطيلها التعطيل لعامة الصفاتوهلها ترى أن أئمة املعٍطلة ملا  

إذا انغلأ تعطيل صفة من الصفات عـىل املعت لـة ردوا تعطيلهـا إىل : بل يمكن أن يقا  

 .واجلهة عندهم منتفية، وهو ما يسمونه يف كتبهم باجلهة، كون إثبا ا يستل م إثبات العلو

 :  ومن مثا  ذل 

فلـم َيعلـوا ملنعهـا مـن جهـة ، متناعها من جهـة العقـلفعنه انغلأ عليهم ا؛ صفة الرؤية

وهـها مـا يسـمى عنـدهم ، العقل إرت أن إثبا ا يستل م إثبـات اجلهـة الـهي هـو إثبـات العلـو

 .بدليل املقابلة

 :" أين"السؤا  عن اهلل تعاىل بـ

، إن سائر املنكرين هله  الصفة سمعون عىل أنه رت يصـح أن يسـح  عنـه سـبحانه بـاألين

 .إن من سح  عنه بحين ل م أن يقوم يف عقل اجلاهل ما هو من التشبيه: ونويقول
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إنه صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم ملـا أراد إثبـات إيـامن اجلاريـة قـا  هلـا يف أو  : فيقا  هلم

أعتقها فعهنا : قا . أنذ رسو  اهلل: قالذ؟ من أنا: قا . يف السامء: فقالذ؟ أين اهلل»: سؤا 

 .«مؤمنة

حممد بن عمر الرازي سائر األدلة التـا أوردهـا أئمـة اجلهميـة واملعت لـة وقد استوع  

اسـتوعبها يف ؛ وأوردها بعض أصحابه الهين يباركو  كـحيب املعايل وغي ، وابن سينا وأمثاله

وزعـم حممـد بـن ، "أساس التقديس"و، "هناية العقو "و، "املطال  العالية"كتبه املطولة كـ

وهـها ، بات هه  الصفة إرت احلشوية وأتبال حممد بـن كـرام املشـبهةعمر الرازي أنه مل يقل بعث

هبــؤرتء  اخمتًصــ افعنــه يعلــم أن هــها لــيس مــههبً ، وأحســن أحوالــه اجلهــل، جهــل أو كــهب

 .وليس هناك طائفة معروفة يقا  بحهنا احلشوية، وحدهم

، عت لـةفهها تشبيه أو استعام  د ـل عليـه مـن امل، وإن كان مراد  بهل  املثبتة للصفات

 ."ومل يثبذ هه  الصفة إرت احلنبلية والكرامية": "أساس التقديس"بل إنه قا  يف 

وهـه  دعـوى قاهلـا ، ألنـه يـ عم أن إثبا ـا خمـتص بـه؛ وأريد باحلنبلية أتبال اإلمام أمحد

الرازي ومجاعة حني زعموا أن هها املهه  الهي قـرر  يبـيخ اإلسـالم وأمثالـه هـو مـهه  

 .خمتص باإلمام أمحد

حتـى رت يضـيفو  إىل ، هـو مـهه  لإلمـام أمحـد وأهـل احلـدي : وبعض هؤرتء يقـو  

 .الشافعا و أيب حنيفة وأمثاهلم من الفقهاء وغيهم

فصار خيصـص مـا ذكـر  ، وقد استعمل بعض املفكرين من املعاصين مثل هها الكالم

علون الشـافعا وَي، أمحد وأمثاله: ويعنا بحهل احلدي ، يبيخ اإلسالم بطريقة أهل احلدي 

 .و أبا حنيفة من الفقهاء

ــادهم وفقهــاؤهم وحمــدثوهم، وكــل هــه  طــرق متكلفــة بــل ، ورت يبــ  أن الســلف ُعبَّ

ومـن ، ورت ي يـغ عنهـا إرت خمـالف ألصـوهلم وطـريقتهم، وعامة املسلمني عىل هه  األصـو 
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 الً عقـل فضـيكون قد تلقى علمه ودينه عن األصو  الكالمية التا يعلم أنه من املمتنـع يف ال

 .عن الرشل أن يعلأ اإليامن والتوحيد هبا

ولـو كـان النـاس حمتـاجني يف أصـو  ديـنهم إىل ": قا  يبيخ اإلسالم يف درء التعـارض

وهدًى  املا كان هها القرآن بيانً ، غي ما ذكر  الرسو  صىل اهلل عليه وآله وسلم وما ن   عليه

 ."للناس

 

 

 

 

 

 :عليه وسلم يقظة ثبوت املعراج بشخص النبا صىل اهلل

 :قا  املصنف رمحه اهلل

وقد أرسي بالنبا صىل اهلل عليه وسـلم وعـرج بشخصـه يف اليقظـة إىل ، واملعراج حأ)

َمـا َكـَهَب }وأوحى إليـه مـا أوحـى ، وأكرمه بام يباء، ثم إىل حي  يباء اهلل من العال، السامء

 .(يف اآل رة واألوىل فصىل اهلل عليه وسلم [11]النجم:  {(11اْلُفَؤاُد َما َرَأى )

 الرشح:

 .وقد أمجع عليه السلف وعامة املسلمني، ملعراج حأا

 ا؟ هل كان املعراج يقظًة أم منامً : وإنام الهي حصل فيه اخلالف بني أهل القبلة هو 

 .أما سائر أهل السنة واجلامعة فعهنم سمعون عىل أنه كان يف اليقظة ولـيس رؤيـا مناميـة

، وهـها وإن قالـه بعـض الفقهـاء املتـح رين، رؤيا منامية ومل يكن يقظة إن املعراج كان: وقيل
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بـل إىل ، وقـد نسـبه بعـض املتـح رين إىل بعـض املتقـدمني، فعنام د ل علـيهم مـن املتكلمـني

 .ورت يصح عن أحد  من الصحابة أنه جعل اإلرساء واملعراج رؤيا منامية، بعض الصحابة
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 :نامية وأنه عروج بالروحالفرق بني القو  بحن املعراج رؤيا م

 .إنام عرج بروحه: نقل عن بعض املتقدمني أهنم قالوا

إنـه عـرج : وبـني مـن يقـو ، إهنـا رؤيـا مناميـة: بني قـو  مـن يقـو  اإرت أن هناك فروقً  

 .فعن املعراج بالروح يكون عىل التامم هلا، بروحه

احلقيقـة بروحـه  أن اإلرساء واملعـراج كـان عـىل، والهي عليه عامة الصحابة والسـلف

فعن النبا عليه الصـالة والسـالم ، وهو الهي د َّ عليه ظاهر القرآن وصيح السنة، وجسد 

صـىل اهلل عليـه  اكام يف الصحيحني وغياا ذكر استفتاح جريـل للسـاموات وأن معـه حممـدً 

حممد صـىل اهلل : فيقو ؟ ومن مع : فيقا ، جريل: فيقو ؟ من»: وأنه كان يقا  له، وسلم

 .«إلخ،. . . عليه وسلم

عن عدم الفقه ملعنى كونـه  اواستبعاد أن يعرج بشخصه وجسد  جهل رت يكون إرت فرعً 

ر ذل  ويبـاء  وأحكمـه هـو اهلل سـبحانه وتعـاىل، عرج به واهلل عـىل كـل يشء ، فعن الهي قدَّ

: أي [39: ل]النمـ {َأَنـا آتِيـَ  بِـهِ }: وإذا كان قد جاء يف كتاب اهلل قو  عفريذ من اجلـن، قدير

َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَ  َ َقاَ  الَِّهي ِعنَْدُ  ِعْلم  ِمْن اْلكَِتاِب َأَنا آتِيَ  بِـِه َقْبـَل }عر  بلقيس 

ــامَّ َرآُ  ُمْســَتِقر   ــَ  َفَل ــَ  َطْرُف ــدَّ إَِلْي ــَد ُ  اَأْن َيْرَت مــع أن هــها مل يتــد ل فيــه  ،[40-39: ]النمــل {ِعنْ

ر أن جريـل عليـه الصـالة والسـالم هـو فكيف إذا ، جريل كان اهلل سـبحانه وتعـاىل قـد قـدَّ

 ؟!الهي يقوم هبها األمر الهي أمر  اهلل سبحانه وتعاىل به

والهي ي عم خمالفـة يشء مـن ، فال يب  أنه رت يوجد يف مقتىض العقل ما يعارض ذل  

ــدرات ب ــهي يــرتب  بق ــاس احل ــ ال ــا عــىل القي ــعن زعمــه مبن نــا آدم القــرآن للعقــل ف

 .و صائصهم املمكنة الناقصة املحتاجة
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 :وصو  النبا صىل اهلل عليه وسلم إىل السامء السابعة

فعنه ، قد وصل عليه الصالة والسالم إىل السامء السابعة؛ «ثم إىل حي  يباء اهلل»: وقوله

ف يف ثـم يوسـ، ثم عيسى وحييى بن زكريا يف السامء الثانية، ذكر أنه لقا آدم يف السامء األوىل

ثـم موسـى يف ، ثـم هـارون يف السـامء اخلامسـة، ثـم إدريـس يف السـامء الرابعـة، السامء الثالثة

ثم ذكر أنه رأى إبراهيم عليه الصالة ، وتراجع مع موسى يف فرض الصالة، السامء السادسة

لكنـه مل يـر ، ثم ظهر ملستوًى خمتص اهلل سبحانه وتعـاىل أعلـم بـه، والسالم يف السامء السابعة

 .به ببرص ر

 .خمتلف يف تفسيها [11: ]النجم {َما َكَهَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى}: وقوله تعاىل

 ؟ هل املقصود رؤية اهلل بالفؤاد أم ها رؤية جريل 

 .وإن كان الظاهر أنه جريل، واخلالف فيها يبحنه يسي

 

 :إثبات حوض النبا صىل اهلل عليه وسلم

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(ألمته حأ اي أكرمه اهلل تعاىل به غياثً واحلوض اله)

 الرشح:

بينـا »: ويف الصحيح من حدي  أنس ريض اهلل عنه قا ، ألحادي  يف احلوض متواترةا

، ثم رفع رأسه متبسـاًم ، رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذات يوم بني أظهرنا إذ أغفى إغفاءةً 

بسـم اهلل الـرمحن : ثـم قـرأ، سـورة اأن لذ عيل آنًفـ: قا ؟! ما أضحك  يا رسو  اهلل: فقلنا

ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثرَ }: الرحيم اهلل ورسـوله : قلنـا؟ أتـدرون مـا الكـوثر: ثم قـا  [1: ]الكوثر {إِنَّ

 .أعلم
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وهـو حـوض تـرد عليـه أمتـا يـوم ، فعنه هنر وعدنيه ريب ع  وجل عليه  ي كثي: قا 

 .إىل آ ر احلدي  «. . القيامة

ـا َأْعَطْينَـاَك اْلَكـْوَثرَ }:  كتاب اهلل يف قوله سبحانه وتعـاىلوقد ذكر الكوثر يف : ]الكـوثر {إِنَّ

ــه عــىل إثبــات حوضــه صــىل اهلل عليــه وســلم مــن بــاب تفســي القــرآن ، [1 وهــها يســتد  ب

وإرت فعن النبا عليه الصالة والسـالم تـواتر عنـه مـن حـدي  ابـن عمـر و أنـس و ، باحلدي 

، ريض اهلل عنهم ذكـر  صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم حلوضـه جابر بن سمرة و ثوبان وغيهم

، أن آنيته كعدد نجوم السامء»: وكهل  ذكر النبا عليه الصالة والسالم كام يف حدي  أيب ذر

وكام ، من مقاما إىل عامن»: وقا ، «وأنه ما بني صنعاء وأيلة، وأن طوله يبهر وعرضه يبهر

إىل غي ذل  من الروايات املتواترة ،  اهلل عنهامكام يف رواية ابن عمر ريض «بني جرباء وأذرح

 .يف الصحيحني وغياا

 .وها مسحلة  رية، وقد أمجع أهل العلم باحلدي  عىل تواترها 

 :من يهاد عن حوض النبا صىل اهلل عليه وسلم

ث عليه الصـالة والسـالم كـام ، هها احلوض ترد  أمته صىل اهلل عليه وسلم لكن قد حدَّ

كنا مع رسو  اهلل صىل اهلل عليه وآلـه »: قا ، هريرة ريض اهلل عنه يف الصحيح يف حدي  أيب

بل أنتم : قا ؟ أولسنا إ وان  يا رسو  اهلل: فقلنا. وددت أنا قد رأينا إ واننا: وسلم فقا 

 .وإ واننا الهين مل يحتوا بعد، أصحايب

له  الً رأيتم لو أن رجأ: قا ؟! فكيف تعرف من مل يحت بعد من أمت  يا رسو  اهلل: قالوا

: قـا ! بىل يا رسو  اهلل: قالوا؟ أرت يعرف  يله، بني ظهري  يل دهم هبم،  يل غر حمجلة

وجـاء يف ، «وأنـا فـرطهم عـىل احلـوض، حمجلـني مـن الوضـوء افعهنم يحتون يوم القيامة غـرً 

عىل وأنا فرطهم »: قا ، «أنا الفرط لكم عىل احلوض»: حدي  جابر بن سمرة ريض اهلل عنه

 .«احلوض
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إهنم : فيقا . أرت هلموا: أنادهيم، ليهادنَّ رجا  عن حويض كام يهاد البعي الضا »: قا 

أصحايب : فحقو »: وجاء يف بعض أحرف الصحيح، «اسحقً  اسحقً : فحقو ، قد بدلوا بعدك

إن الصحابة ارتدوا بعد النبا صىل اهلل : وهلها احلدي  قا  من قا  من الرافضة، «! أصحايب

 .ليه وسلمع

وهـها الوجـه إذا ، فعن نصوص الروايات ليس عىل هها الوجـه، ورت يب  أن هها جهل

 :  ذكر فيمكن أن يوجه عىل أحد وجهني

أو املوافـأ ، املتبع أو املقتدي بوجه عام: أي، أن املقصود بالصحبة املعنى املطلأ: األو 

ُـْم ملَِـنُْكْم َوَمـا ُهـْم ِمـنُْكمْ  َوحَيْلُِفونَ }: فعن اهلل ملا ذكر املنافقني قا ، يف الظاهر : ]التوبـة {باهلل إهِنَّ

ــنُْكمْ }: وملــا ذكــرهم يف ســورة األحــ اب قــا  [56 ــٍوِقنَي ِم ــُم اهلل املَُْع ــْد َيْعَل  [18: ]األحــ اب {َق

 .  فالسياقات  تلف

إنه قد ارتد بعد وفاته صـىل اهلل عليـه وسـلم مـن ارتـد ممـن كـان : أن يقا : الوجه الثاي

 .وقذ حياته صىل اهلل عليه وسلم ايً صحاب

 

 :يبفاعة الرسو  عليه الصالة والسالم

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(كام روي يف األ بار، والشفاعة التا اد رها هلم حأ)

 الرشح:

ولــه يف ، يبــفاعته صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم ثابتــة بالكتــاب والســنة وإمجــال املســلمني

 .ومنها ما  الف فيه بعض أهل البدل، مجالالقيامة يبفاعات منها ما هو حمل إ
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وها املقام املحمود املشار إليـه ، أما الشفاعة التا ها حمل إمجال فها الشفاعة العظمى

وهـا يبـفاعته ألهـل ، [79: ]اإلرساء {احَمُْمـودً  اَعَسى َأْن َيْبَعَثَ  َربَُّ  َمَقاًمـ}: يف قوله سبحانه

 .املوقف أن يفصل بينهم

كام يف الصحيحني من حدي  أيب هريرة ريض ، عليها القرآن والسنة وهه  الشفاعة د 

 «. . فرفع إليه الهرال وكانذ تعجبه، أن النبا صىل اهلل عليه وآله وسلم ُأيف بلحم»: اهلل عنه

وهو يف سياق طويل ذكر فيه صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم أن أويل العـ م مـن الرسـل يـ ادون 

ثم يفتح اهلل ، لريب افح ر ساجدً ، فحنطلأ فآيف حتذ العر »: ا ق، حتى ينتهون إليه، الشفاعة

يا حممد ارفع : ثم يقو ، مل يفتح ألحد قبيل اعيلَّ ويلهمنا من حمامد  وحسن الثناء عليه يبيئً 

 .إىل آ ر الرواية يف الشفاعة العظمى «. . وايبفع تشفع، واسح  تع ، رأس 

 :ا تالف أهل القبلة يف الشفاعة ألهل الكبائر

وأما الشفاعة التا حصل فيها ن ال بني أهل القبلة فهـا يبـفاعته صـىل اهلل عليـه وسـلم 

ألن أهل الكبائر عنـد اخلـوارج واملعت لـة ومـن وافقهـم مـن ؛ فنفتها الوعيدية، ألهل الكبائر

 الً فال تصح الشفاعة ملن استوج  عندهم د و  النار فض، طوائف الشيعة خملدون يف النار

 .هاعمن هو خملد في

فعنـه ، وقد تواتر عن النبا صىل اهلل عليه وآله وسلم ذكر إ راج قوم من النار بالشفاعة

 .رت خيلد يف النار إرت من كفر برب العاملني

اق والعصاة مهام كان فسقهم وفجورهم وظلمهم فعهنم وإن عهبوا إرت   وأما سائر الفسَّ

والكبـية لـه أسـباب متعـددة يـحيف ألن سقوط العقوبة عـن الـهن  ؛ أهنم رت خيلدون يف النار

 .ذكرها يف أهل الكبائر

َفـاَم َلنَـا ِمـْن }: وقد احتجذ الوعيدية لقوهلم بنفا الشفاعة عن أهل الكبائر بقوله تعاىل

فـال حتـل هلـم ، ورت يب  أن هه  اآلية يف سياق الكـالم عـن الكفـار ،[100: ]الشـعراء {يَبافِِعنيَ 
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ويـر  مـن ، يـحذن يف الشـفاعة ملـن يشـاء مـن الشـافعني واهلل سبحانه وتعـاىل إنـام، الشفاعة

 .املشفوعني هلم

 :يبفاعة النبا صىل اهلل عليه وسلم لعمه أيب طال 

مل يستثن من الكفار يف عدم الشـفاعة إرت مـا جـاء يف حـدي  أيب سـعيد و ابـن عبـاس و 

ضحضـاح  فعنـه يف، العباس ريض اهلل عنهم يف يبفاعته صىل اهلل عليه وسلم لعمه أيب طالـ 

فهه  الشفاعة من النبا صىل اهلل ، «ولورت أنا لكان يف الدرك األسفل من النار»: قا ، من نار

وإرت ، بـل خيفـف عنـه العـهاب، وها رت تعنا  روجه من النـار، عليه وسلم لعمه خمتصة به

 .اء بهفعنه خملد يف النار كغي  من الكفار الهين مل يؤمنوا بالنبا عليه الصالة والسالم وبام ج

 :أدلة ثبوت الشفاعة

 .ودليل الشفاعة هو القرآن من جهة العموم

ومــن جهــة التفصــيل مــا تــواتر عــن النبــا عليــه الصــالة والســالم مــن أوجــه متعــددة  

 .كحدي  أيب سعيد و جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام يف الصحيحني وغياا

وكـهل  ، شـفاعة متـواترةوقد نص مجاعة من أهل العلم واحلدي  عىل أن أحاديـ  ال 

 .يد  عىل ثبو ا إمجال السلف من الصحابة والتابعني عىل أهنا كائنة

 :اخلالف يف الشفاعة ملن استوج  د و  النار

 :  مسحلة

النصوص املفصلة صحية يف يبـفاعته صـىل اهلل عليـه وسـلم ملـن د ـل النـار مـن أهـل 

 .الكبائر
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اهلل عليـه وسـلم يف قـوم اسـتوجبوا وذكر طائفـة مـن أعيـان أهـل السـنة يبـفاعته صـىل  

 .د و  النار أن رت يد لوها

 .هها النول رت دليل عليه: قا  بعض املتح رين من أهل العلم

 :  وذل  من جهتني، واحلأ أنه وارد من باب أوىل 

أنه إذا يبفع النبا صىل اهلل عليه وسلم ملن د ل النـار فعنـه مـن بـاب أوىل : اجلهة األوىل

 .  ن استوج  د و  النار ومل يد لهاأن تقع يبفاعته مل

ومــن ذلــ  مــا جــاء عــن ســبعة مــن ، أن الــدليل عــىل ذلــ  هــو العمــوم: اجلهــة الثانيــة

 «يبفاعتا ألهل الكبائر من أمتا»: أن النبا صىل اهلل عليه وسلم قا ، الصحابة ومنهم أنس

 وهها احلدي  من حي  آحاد طرقه ليس بهاك لكنه بمجمول جهـة طرقـه ويبـواهد  يكـون

 ا.وجيدً  احسنً 

من أسعد الناس ! يا رسو  اهلل»: وكهل  ما ثبذ يف صحيح البخاري أن أبا هريرة قا 

فعنه يد ل يف ذل  من ، «من قلبه ارت إله إرت اهلل  الًص : من قا : قا ؟ بشفاعت  يوم القيامة

 .كام يد ل يف ذل  من د لها، استوج  د و  النار

 .هل اجلنة يف د وهلا ورفع درجا م فيهايبفاعة النبا صىل اهلل عليه وسلم أل 

يبفاعته صىل اهلل عليه وسلم ألهل اجلنة يف د وهلم اجلنـة ورفـع : من مقامات الشفاعة

بــل قــا  يبــيخ ، وهــه  الشــفاعة دلــذ عليهــا الســنة ود  عليهــا اإلمجــال، درجــات بعضــهم

لشـفاعة وهـا ا، "إن عامـة أهـل القبلـة يصـححون هـه  الشـفاعة حتـى املعت لـة": اإلسالم

 .بالفضل وزيادته
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 :امليثاق الهي أ ه  اهلل عىل عباد 

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(وامليثاق الهي أ ه  اهلل تعاىل من آدم وذريته حأ)

 الرشح:

َتُهْم }: هها امليثاق هو املهكور يف قوله تعاىل َوإِْذ َأَ َه َربَُّ  ِمْن َبنِا آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذٍريَّ

 .[17: األعراف] {وا َبىَل يَبِهْدَناُهْم َعىَل َأنُفِسِهْم َأَلْسُذ بَِرٍبُكْم َقالُ َوَأيْبَهدَ 

 الكالم عىل الفطرة:

أما مسحلة الفطرة فقد ثبذ يف الصحيحني عـن أيب هريـرة ريض اهلل عنـه أن النبـا صـىل 

 .الفطرةوقد تنول كالم السلف يف ، «كل مولود يولد عىل الفطرة»: اهلل عليه وآله وسلم قا 

 .الفطرة ها التوحيد: فبعضهم قا 

 .الفطرة ها اإلسالم: وقا  بعضهم

 .إىل غي ذل . الفطرة ها امللة: وقا  بعضهم

وهـو ا ـتالف تنـول ، وقد ا تلفذ الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهلل يف تفسي  للفطـرة

 .أو ا تالف لفظا

لورت يقو  أحد من السلف إن املراد بالفطرة اإلسالم امل ـل رت ، فصَّ فـعن اإلسـالم املفصَّ

وقـد قـا  اهلل عـن نبيـه صـىل اهلل عليـه ، بل رت يتلقى إرت مـن الـوحا، يمكن أن يعلم بالفطرة

 {ِمـْن َأْمِرَنـا َمـا ُكنْـَذ َتـْدِري َمـا اْلكَِتـاُب َورت اإِليـاَمنُ  اَوَكَهلَِ  َأْوَحْينَـا إَِلْيـَ  ُروًحـ}: وسلم

؛ ورت تفاصـيل اإليـامن: أي "ورت اإليـامن": من أئمـة السـلف قا  أهل التفسي، [52: ]الشورى

وإرت فـعن ، وكهل  تفصـيل درتئـل التوحيـد، ألن الرشائع إنام تلقاها بالوحا، وهو الرشائع

 .أصو  التوحيد كان النبا عليه الصالة والسالم عليها قبل بعثته
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 :أو  واج  عىل املكلف

 .رت عىل ما يعملونأن العباد رت يثابون إ: من أصو  املعت لة

ومـن هنـا ، أصله رت بد أن يؤ ه بالعلم النظـري افعذً ، وأصل مبنى الثواب هو التوحيد 

 .  إن أو  واج  عىل املكلف هو النظر: قالذ املعت لة

 . إرت اجلاحظ وأمثاله فعهنم  الفوا يف ذل ، وعىل هها عامة املعت لة

 .رفةأو  واج  عىل املكلف املع: وجاء األيباعرة فقالوا

 .هو النظر: وبعض من سل  مسل  ارتعت ا  قا  

 .أو  ج ء من النظر: وقا  بعضهم

 .القصد إىل النظر: وقا  بعضهم

واخلالف بني سائر هـه  األقـوا  الكالميـة  ـالف لفظـا كـام صح بـه الـرازي و أبـو 

 .وكام صح به يبيخ اإلسالم رمحه اهلل، حامد الغ ايل

 .يف القدر أصل املعت لةهها مع أن األيبعري خيالف أصله 

والقو  بحن أو  واج  عىل املكلف هو النظـر فـرل ، فاأليباعرة يقاربون مهه  اجلر 

وهلـها قـا  أبـو جعفـر ، عن كون العباد رت يثابون عىل مـا خيلـأ فـيهم مـن العلـوم الرضـورية

ب إن القو  بعَيـا": السمناي من علامء األيباعرة ومن أصحاب القايض أيب بكر ابن الطي 

 ."النظر بقا يف مههبنا من مهه  املعت لة

أن األيبعري ملا رجع عـن ارتعتـ ا  مل يـتخلص مـن مسـحلة املعرفـة التـا مقـدمتها : أي

 .فاملعرفة نتيجة والنظر مقدمة، النظر

، من د و  املسحلة عىل األيبعرية مع أن أصوهلم  الف أصـو  القدريـة رتً وأيبد إيبكا

كـام ، ألصـوليني حتـى مـن أصـحاب اإلمـام أمحـد رمحـه اهللد و  هه  املسحلة عىل كثي من ا

وهو كتاب حسـن مصـنف يف اجلملـة عـىل مـهه  أهـل ، "التبرصة"فعل املقد  يف كتاب 
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ا تلـف أصـحابنا يف ": لكنه غل  يف هه  املسحلة فقـا ، بل وفيه ردود عىل األيباعرة، السنة

ــا  بعضــهم امل، النظــر: فقــا  بعضــهم، أو  واجــ  عــىل املكلــف ــةوق ، إىل آ ــر  ". . عرف

 .ومقصود  بحصحابه هنا احلنابلة

رت لــحمحد ورت ألئمـة  امع أن القـو  بـحن النظـر أو  واجـ  عـىل املكلـف مل يكـن مـههبً 

وهبـها  اطـ  ، فعن السلف سمعون عىل أن أو  واج  عىل املكلف هو الشـهادة، أصحابه

 اأو هيودًيـ اأو وثنًيـ الً أو جـاه االرسو  صىل اهلل عليه وسلم سائر الناس من كان منهم عارًفـ

فقد جاء يف حدي  ابن عبـاس و معـاذ ريض اهلل عـنهام ملـا بعـ  النبـا صـىل اهلل ا، أو نرصانيً 

فلـيكن أو  مـا تـدعوهم إليـه يبـهادة أن رت إلـه إرت »: إىل اليمن أنه قا  لـه اعليه وسلم معاذً 

ن فـيهم هيـود ونصـارى وعبـدة وقد ثبذ يف األ بار والسي أن أهـل الـيمن إذ ذاك كـا، «اهلل

 .أوثان

هه  األقوا  الكالمية كلها ترجع إىل أصل قـدري اعتـ ايل لـيس عليـه أثـر السـنة ا. . إذً 

 .واجلامعة رت من قري  ورت بعيد

رت يلـ م هـها ": -وهو مـن أعيـان املعت لـة القدريـة-بل قا  اجلاحظ كام يف بعض كتبه  

 ."لقدر كام زعم أصحابنااملهه  حتى عىل أصولنا املقولة يف باب ا

وقـد يظـن ، ما يتكلم يبيخ اإلسالم رمحه اهلل يف مسحلة ثم يد ل يف مسحلة أ رى اوكثيً 

ككالمـه يف مسـحلة أو  ، والصـحيح أهنـا مبنيـة عليهـا، الظان أن هه  املسحلة منفكة عن هـه 

فهـها ، ويركـ  هـه  عـىل هـه ، فهو يبنيها عىل كالمـه يف مسـحلة القـدر، واج  عىل املكلف

 .ليس من ارتستطراد وإنام من باب الرد يف املسحلة

ومـن أجـود ، وذكروا مقارتت السـلف، وقد تكلم كثي من أهل العلم يف تفسي الفطرة

فعنـه ذكـر ، "التمهيـد"ذل  ما ذكر  أبو عمر ابن عبد الر اإلمام املـالكا رمحـه اهلل يف كتـاب 

كـل مولـود يولـد عـىل »: ريض اهلل عنـهمجلة أقوا  السـلف يف تفسـيهم حلـدي  أيب هريـرة 
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وذل  باإلقرار بوحدانية اهلل سـبحانه ، التوحيد: ويف اجلملة فاملقصود بالفطرة ها، «الفطرة

 .وإرت فالتفاصيل تتلقى عن األنبياء والرسل، وأصل استحقاقه للعبودية
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 :رتً موم علم اهلل تعاىل بعباد  وأفعاهلم أزع

 :اهلل هرمح قا  املصنف

، وعدد من يد ل النار مجلًة واحدة، وقد علم اهلل تعاىل فيام مل ي   عدد من يد ل اجلنة)

وكل ميرس ، وكهل  أفعاهلم فيام علم منهم أن يفعلو ، فال ي اد يف ذل  العدد ورت ينقص منه

 .(ملا  لأ له

 الرشح:

انه وتعاىل يعلـم مـا أن اهلل سبح: وهو، ذكر املصنف يف هه  اجلملة أ ص أصو  القدر

 .وعلم عدد من يد ل اجلنة وعدد من يد ل النار، كان وما سيكون

بـل اهلل ، لبعض اأن هها العلم أزيل وليس حتصل بعضه تبعً : أي ؛«مجلًة واحدة»: وقوله

 .مقادير اخلالئأ رتً سبحانه وتعاىل علم أز

نــه كــافر بعمجــال ومــن نفــا  أو أنكــر  فع، واإليــامن بعمــوم علمــه هــو إمجــال للمســلمني 

 .فقد نصوا عىل كفر من أنكر ذل ؛ بل ومجهور الطوائف، السلف

 :قو  الفالسفة يف علم اهلل

وهها املهه  ذكر  ابـن سـينا وأمثالـه مـن ، وأما الفالسفة فينكرون علم اهلل باجل ئيات

وهــها مبنــا عــىل أصــل ، وي عمــون أهنــم يؤمنــون بــالعلم الكــيل فقــ ، الفالســفة يف كتــبهم

 .هم لصفات الباري سبحانه وتعاىلتعطيل
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 :أعام  العباد مقدرة عند اهلل تعاىل

 :قو  املصنف رمحه اهلل

 .( وكل ميرس ملا  لأ له )

 الرشح:

فقـد ثبـذ يف الصـحيحني ، هها جواب النبا صىل اهلل عليه وآله وسلم عن هه  املسـحلة

ففـيم : ني سـئل قـالوا لـهأن النبـا صـىل اهلل عليـه وسـلم حـ -من رواية مجاعة من الصـحابة

ويف حـدي  ، «اعملـوا فكـل ميرسـ»: فكان جوابه صىل اهلل عليه وآله وسلم أن قا ؟ العمل

 .«فكل ميرس ملا  لأ له»: عيل ريض اهلل عنه

وأن العبد وإن كان لـه إرادة ومشـيئة ، ومعنى هها أن الفعل والعمل وإن كان من العبد

، إرت أن اهلل سـبحانه وتعـاىل هـو اهلـادي، ه وا تيـار وأنه يفعل بعرادتـه ومشـيئت، عىل احلقيقة

 .وهو الهي يضل من يشاء

أن من كتبـه اهلل مـن أهـل السـعادة : أي ؛«فكل ميرس ملا  لأ له»: وهها هو معنى قوله 

 .فعنه ييرس لعمل أهل الشقاوة اومن كتبه اهلل يبقيً ، لعمل أهل السعادة

 .من جهة العقل الً وهها ليس مشك

إن جوابه صىل اهلل عليه وسلم هـو أتـم األجوبـة مـن جهـة ": يبيخ اإلسالم بل كام قا  

 ."الرشل ومن جهة العقل

 : ووجه ذل  من جهة العقل 

وإذا ثبـذ هـها ، وكتـ  السـعيد والشـقا، أن اهلل سبحانه وتعاىل كت  مقـادير اخلالئـأ

، مـن أهـل النـار افعذا كت  عبـدً ، فعن اهلل كت  األسباب وكت  املسببات، املعنى املتفأ عليه 

أنه مـن  اوإذا كت  عبدً ، فال بد أنه سبحانه وتعاىل كت  أنه يعمل بعمل أهل النار وهو الكفر

 .يناس  هها املقام الً أهل اجلنة فقد كت  له عم
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فـعن ، مـن أهـل النـار ايعمل الصاحلات واإليامن ويكون يبـقيً  افليس يف قدر اهلل أن عبدً 

فقـد  -وأن هها يبقا وهـها سـعيد، هها يف اجلنة وهها يف النارأن : أي-اهلل كام كت  املآرتت 

 .وكل مآ  له عمل يناسبه، كت  األعام 

وهـو اخللـود يف  امطلًقـ اإما عهابً ؛ وهلها فعن اهلل سبحانه وتعاىل رت يعهب إرت من عصا  

 .دون عهاب يف حأ بعض أهل الكبائر اوإما عهابً ، النار يف حأ من كفر به

ي ينه الشيطان إرت يف باب الرشل ليصد به عن ذكر اهلل وعـن توحيـد   وهها اإليبكا  رت

يف سـائر أحـوا  بنـا  الكان مطردً  اوإرت فعن هها اإليبكا  لو كان صحيحً ، وعن اتبال رسله

 .ورت خيتص بحاهلم من جهة الديانة، آدم

الق إنه مل يهه  إىل ارتحتجـاج بالقـدر عـىل اإلطـ": وهلها قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل 

 ."أحد من عقالء بنا آدم

فكـام أن الشـقاوة والسـعادة بقـدر ، ببـاب الرشـل اومراد  بـهل  أن القـدر لـيس خمتًصـ

والـر الـهي يلحقـه ، وكهل  العدوان الهي يقـع عـىل الشـخص بقـدر، فكهل  الولد بقدر

 .اوهلم جرً . . . بقدر

عىل إسقاط الرشـل  فالزم من احتج بالقدر": قا  يبيخ اإلسالم. فعن اهلل قدر كل يشء 

، فـعن الـهي اعتـدى عليـه إنـام اعتـدى عليـه بقـدر، أو معارضته أن رت يلوم من اعتدى عليـه

فعنـه إن كتـ  عـىل ، وهكـها يف األكـل والرشـب ،"وكهل  مـن قتـل ولـد  فـعنام قتلـه بقـدر

 .يبخص أنه يموت يف هها اليوم فسيموت أكل أو مل يحكل

فـ ى أن قـدر اهلل ، هـا املجـانني مـن بنـا آدمومعلوم أن مثـل هـه  األمـور رت يصـل إلي 

وإن كان رت خيـاض فيـه  صـومًة أو ، سبحانه وتعاىل عىل وفأ العقل كام أنه عىل وفأ الفطرة

 .ملا مل يفصله اهلل سبحانه وتعاىل أو رسوله الً تفصي
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 :األعام  بخواتيمها

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(والشقا من يبقا بقضاء اهلل، اهلل والسعيد من سعد بقضاء، واألعام  باخلواتيم)

 الرشح:

وليس معنى هها أن من مـات ، أن اهلل سبحانه وتعاىل إنام َيازي العبد بخاتم عمله: أي

 .عىل حا  حسنة ومل يت  من كبائر  أنه َي م له بحنه رت يوايف ربه بالكبائر

وهكها مـن آمـن ثـم  ،ثم آمن فعن ارتعتبار بالثاي اأن من كان كافرً : وإنام مراد املصنف 

 .كفر فعن ارتعتبار بالثاي

 :حمبة اهلل للعبد وبغضه له متعلأ بحاله رت بمآله

أن من أصو  أهل السنة واجلامعة أن اهلل سبحانه وتعـاىل حيـ  عبـد  : ومما يتعلأ بهل 

فهو حـا  إيامنـه حمبـوب ، وإن علم سبحانه وتعاىل أنه قد يرتد عن اإليامن، املؤمن حا  إيامنه

فعنــه حــا  كفــر  يكــون ، وإن علــم ســبحانه وتعــاىل أن الكــافر ســيؤمن،  دون حــا  كفــر هلل

 .وهها هو قو  السلف ،  امبغًض 

 :  لـابن كالب ومن وافقه كـحيب احلسن األيبعري وأصحابه الهين قالوا ا الفً 

 اًبـفمن علم اهلل أنه سيؤمن فعنـه رت يـ ا  حمبو، إن حمبته سبحانه وتعاىل مبنية عىل املوافاة

حتـى حـا   اومـن علـم أنـه سـيكفر فعنـه رت يـ ا  مبغًضـ، عند  حتى حـا  عبادتـه األصـنام

 .إسالمه األو 

عـىل الصـدق  فـعن كـل مـن كـان قـائاًم ، ورت يب  أن هها مهه  خمالف إلمجال السلف 

 .فعن اهلل سبحانه وتعاىل حي  ذل  العمل منه، واإليامن بعمل صالح
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 :تثناء يف اإليامنمح ه ابن كالب واأليبعري يف ارتس

وإن كــان ، ومــن هــها الوجــه ذهــ  ابــن كــالب و األيبــعري إىل ارتســتثناء يف اإليــامن

إرت أن هـها التعليـل الـهي قالـه ابـن ، ارتستثناء يف اإليامن موافـأ لقـو  مجـاهي مـن السـلف

ألن العبـد رت يعلـم مـاذا ؛ أنه يسـتثنى يف اإليـامن: والتعليل املحثور عن السلف، كالب حمدث

 .تم لهخي

 :إيبكا  وجوابه

وحتذ هه  اجلملة التا ذكرها أبو جعفر رمحـه اهلل مـا جـاء يف الصـحيحني مـن حـدي  

: سهل بن سعد و أيب هريرة ريض اهلل عنهام وغياا أن النبا صىل اهلل عليه وآله وسـلم قـا 

إرت ليعمل بعمل أهل اجلنة حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا  -إن الرجل: ويف رواية-إن العبد »

وإن الرجل ليعمل بعمل أهل ، فيسبأ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد لها، ذرال

 -القـدر الـهي كتبـه اهلل: أي-فيسبأ عليه الكتاب ، النار حتى ما يكون بينه وبينها إرت ذرال

 .«فيعمل بعمل أهل اجلنة فيد لها

مل بعمـل أهـل اجلنـة أما من جهة من يعمل بعمل أهل النار ثم يسبأ عليه الكتاب فيع

فعنه بنٍي يف حا  املرشكني وأمثاهلم الهين كانوا عىل الرشك ثم هـداهم اهلل ، فليس فيه إيبكا 

 .فكثي منهم إنام هدي لإلسالم يف آ ر عمر  فختم له باإلسالم، لإلسالم

اح فيه هو قوله إن الرجل ليعمـل بعمـل أهـل »: ولكن املعنى الهي تكلم كثي من الرشَّ

حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا إرت ذرال فيسـبأ عليـه الكتـاب فيعمـل بعمـل أهـل النـار اجلنة 

وأن فعـل ، وهبها احتج من احتج من األيباعرة عـىل أن ارتعتبـار بمحـض القـدر، «فيد لها

 .يف الشقاوة والسعادة: أي، العبد رت أثر له يف املآ 
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ألن ؛ لعبد له أثـر يف ذلـ وأما من جهة الثواب فعن سائر املسلمني أمجعوا عىل أن فعل ا

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها »: النبا صىل اهلل عليه وسلم قا 

 .«إرت ذرال فيسبأ عليه الكتاب

إن الرجـل ليعمـل »: والصحيح يف هها احلـدي  أن معنـى قولـه صـىل اهلل عليـه وسـلم

ا هـو جوابـه صـىل اهلل عليـه وسـلم يف بل هـه، فيام يظهر للناس ذل : أي ؛«بعمل أهل اجلنة

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيام يبـدو »: حدي  سهل بن سعد ريض اهلل عنه حني قا 

 .فهو صيح يف املدلو ، «للناس

مـا ": قاتـل فقـا  الصـحابة ريض اهلل عـنهم الً فـعن رجـ؛ وكهل  سب  ورود احلـدي 

، «أما إنه من أهـل النـار»: ىل اهلل عليه وسلمفقا  النبا ص، أج أ منا اليوم أحد ما أج أ فالن

فاسـتعجل املـوت فوضـع نصـل ا، يبـديدً  افجرح جرًح ، فخرج معه! أنا لكم به: فقا  رجل

فقا  النبـا ، السيف عىل األرض وذبابه بني ثدييه ثم اتكح عليه حتى  رج السيف من ظهر 

إىل  «. . مل بعمل أهل اجلنةإن الرجل ليع، أيبهد أي عبد اهلل ورسوله»: صىل اهلل عليه وسلم

 :عىل أحد حالني رتً حممو «إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة»: فيكون قوله: وعليه. آ ر 

وخيتم له يف آ ـر حالـه بحـا  أهـل ، ُيظهر اإليامن ويبطن الكفر اأن يكون منافقً : األو 

بـل هـو كـافر يف ، ورت يعنا هها أن قتل النفس هو املوج  لكفر ، النار كقتل النفس وأمثاله

 ا.وإنام أظهر ما أظهر من أعام  اإلسالم والرشيعة نفاقً ، الباطن

وهو املـهكور ، النفاق األكر إرت أنه ممن يعبد اهلل عىل حرف اأنه وإن مل يكن منافقً : الثاي

 َفعِْن َأَصـاَبُه َ ـْي  اْطَمـ}: يف قوله تعاىل
َحنَّ بِـِه َوإِْن َأَصـاَبْتُه َوِمْن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اهلل َعىَل َحْرف 

ْنَيا َواآلِ ـَرةَ  وكثـي ممـن ": قـا  يبـيخ اإلسـالم ،[11: ]احلـج {فِْتنَة  انَقَلَ  َعىَل َوْجِهِه َ رِسَ الدُّ

وإن كان معـه مـادة ، يعبد اهلل عىل حرف يكون معه قبل هه  الفتنة مجلة من اإليامن الصحيح

 ."فينقل  هبه  الفتنة عىل وجهه، من النفاق
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ألصـو   احمقًقـ ابل صار مؤمنً ، ومل يعبد اهلل عىل حرف، وأما من آمن وصدق يف اإليامن

فـعن هـها رت يعـرض لـه هـه  احلالـة ، اإليامن وإن كان يع يه ما يع يه من املعايص والكبـائر

ــة ــيم؛ بمحــض اإلرادة القدري ــعن اهلل بكــل يشء عل ــن ، ف ــن رجــ  وغــي  م ــا  اب ــها ق وهل

 ."علم عن أحد استفاض إيامنه يف الناس أنه ارتد عىل هه  احلا إنه مل ي": املحققني

وهلـها قـا  اهلل ، حدث من جهتـه هـو افعن كل من ارتد عن اإليامن رت بد أن يبيئً : وعليه

ْنَيا َويِف اآلِ ـَرةِ }: سبحانه وتعاىل ِهيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِ  الثَّابِِذ يِف احْلََياِة الـدُّ : راهيم]إبـ {ُيَثٍبُذ اهلل الَّ

فد  عىل أن أهـل اإليـامن الصـادق يثبتـون عـىل أصـل اإليـامن وإن كـانوا قـد ينقصـون ، [27

 .فعن اهلل يثبتهم عىل أصل اإليامن يف احلياة الدنيا ويف اآل رة، بعض ما هو منه

ـاملنَِِي َوَيْفَعـُل اهلل َمـا َيَشـاءُ }: ثم قا  م لـه أن مـن ُ ـت: أي ؛[27: ]إبـراهيم {َوُيِضلُّ اهلل الظَّ

إمـا لكونـه يف : فعن هها رت بد أن يكون مـن جهـة ظلمـه لنفسـه، بعمل أهل النار فد ل النار

 .وإما لكونه ممن يعبد اهلل عىل حرفا، األصل منافقً 

، «والشقا من يبقا بقضاء اهلل، والسعيد من سعد بقضاء اهلل»: وقو  املصنف رمحه اهلل

حكمته وعلمه بححوا  عباد  وما يوافـون وهو مبنا عىل ، فقضاؤ  سبحانه وتعاىل عد : أي

 .به رهبم
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 :مسائل يف القدر

 :قا  املصنف رمحه اهلل

، ورت نبـا مرسـل، مل يطلع عىل ذل  مل  مقرب، وأصل القدر رس اهلل تعاىل يف  لقه)

فاحلهر كل احلهر ، ودرجة الطغيان، وسلم احلرمان، والتعمأ والنظر يف ذل  ذريعة اخلهرتن

، وهناهم عن مرامه، فعن اهلل تعاىل طوى علم القدر عن أنامه، ووسوسة اكرً وف امن ذل  نظرً 

فقد ؟ مل فعل: فمن سح  [23]األنبياء:  {( 23رَت ُيْسَحُ  َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَحُلوَن ) }: كام قا  تعاىل

 .(ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، رد حكم الكتاب

 الرشح:

ويؤثر عن عيل ريض اهلل تعاىل ، فيها أثر عن عيل، «اهلل يف  لقهوأصل القدر رس »: لفظة

وقـد تنسـ  إليـه املعت لـة ، ومجهور هه  األحـرف رت تصـح عنـه، عنه أحرف كثية يف القدر

 .يف أحواهلم ومسائلهم التا يقرروهنا اوحتى كثي من الصوفية أحرفً ، والشيعة 

 :  وعليه، ياءوهه  الكلمة ليس عليها أثر من أثر الرسل واألنب

وأما أن تعد من ا، فهه  اجلملة إذا أطلقذ وفرست بمراد صحيح كان األمر فيها واسعً 

 .عبارات أهل السنة ومقارت م أو من آثار الصحابة فال

والشـارح مـع جودتـه وإتقانـه ، ومجهور من يستعمل هه  اجلملة هم الصوفية يف كتبهم

: وممـا نقـل عـن بعضـهم، ليسـذ حسـنة رتً وإرت أنه غل  فنقل عن بعض الصوفية يف ذل  نق

مـن كشـفذ لـه : وأن اهلل يقـو ، أن من وقف عن الكشف يف ذات اهلل وأسامئه لـ م األدب"

 ."عن حقيقة ذايف أل مته العط 

؛ ورت يب  أن هها كلـه مـن كـالم الصـوفية وأغالطهـم، له الً له قاب افنقل هها مستحسنً 

 .بل وترها م
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ألنـه مـن علـم اهلل سـبحانه ؛ عـىل متـام هـها األصـل: أي ؛«مل يطلـع عـىل ذلـ »: وقوله

 .وعلمه رت حياط به، وتعاىل

 :التحهير من التعمأ يف القدر

وقد قا  عليه الصالة ، وهو نول من الغلو، يد  عىل قدر من ال يادة «والتعمأ»: وقوله

، «نهلـ  املتنطعـو»: والسالم كام يف حدي  عبد اهلل بن مسـعود ريض اهلل عنـه يف الصـحيح

 .إىل غي ذل ، «إياكم والغلو يف الدين»: وقا 

 :التفصيل يف حكم النظر

وهـو حـرف رت يـد  عـىل تعـد  ، يف الرشـل االنظر ليس مهمومً : أقو ، «والنظر»: وقوله

بل ورت َيـ  عـىل كـل ، وإن كان النظر ليس هو أو  الواجبات، عىل أمر اهلل أو دليل الشارل

عـاىل النظـر يف حـأ مـن يبـاب توحيـد  أو معرفتـه يشء مـن وإنـام ذكـر اهلل سـبحانه وت، أحد

كقولـه ، فعنـه يـؤمر بارتعتبـار والنظـر حتـى يصـحح مـا عـرض لـه مـن اإليبـكا ، اإليبكا 

ُروا}: سبحانه  .إىل غي ذل  [185: ]األعراف {َأَومَلْ َينُظُروا} ،[184: ]األعراف {َأَومَلْ َيَتَفكَّ

إنـه : عـن أن يقـا  الً عىل كل أحد فض اواجبً وليس ، عىل اإلطالق افالنظر ليس مهمومً 

، وهلها قـرر يبـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل أن األصـل عـدم الوجـوب، أو  الواجبات

، عليـه مـن هـها الوجـه افعنـه يكـون واجًبـ، ولكن من عرضذ لـه حـا  رت تـ و  إرت بـالنظر

 .ويكون املرشول هنا هو النظر الرشعا

 :الهي يهكر  علامء الكالم وفرق بني النظر الرشعا والنظر

وأما النظر الرشعا فهو املهكور يف قولـه ، فعهنم يهكرون النظر عىل مقدما م الكالمية 

ـَمَواِت َواألَْرضِ }: تعاىل ومـن ذلـ  مـا كـان ، [185: ]األعـراف {َأَومَلْ َينُظـُروا يِف َمَلُكـوِت السَّ

بطل مـا هـم فيـه مـن الكفـر والرشـك فعنه أ، إلبراهيم عليه الصالة والسالم يف حماجته لقومه
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ـَمَواِت }: وها املهكورة يف قوله تعاىل، بحجج من النظر َوَكَهلَِ  ُنِري إِْبَراِهيَم َمَلُكـوَت السَّ

 .[75: ]األنعام {َواألَْرِض َولَِيُكوَن ِمْن املُْوِقننِيَ 

فـعن ، جـودهه  الكلمة لو مل يعر هبا لكان أ؛ «افاحلهر كل احلهر من ذل  نظرً »: وقوله

وإنام بالغ يف ذم النظر بعض الصوفية الـهين ، عىل اإلطالق االنظر يف هها الباب ليس مهمومً 

 .زعموا أن هها باب رت يكشف إرت لبعض العارفني

، واحلأ أن اهلل سبحانه وتعاىل بـنيَّ أصـو  القـدر وأصـو  العلـم هبـها البـاب يف كتابـه 

وهه  أجوبته صىل اهلل عليـه ، للعقل اموافقً  ارشعيً  انً وبنيَّ ذل  النبا صىل اهلل عليه وسلم بيا

وملا  اصمذ قـريش رسـو  اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم يف القـدر نـ   قولـه ، وسلم يف ذل 

 َ َلْقنَاُ  بَِقَدر  }: تعاىل
 
ء كام ثبذ يف الصحيح عن أيب هريـرة ريض اهلل  ،[49: ]القمـر {إِنَّا ُكلَّ يَشْ

 .عنه

النبا عليه الصالة والسالم  رج ذات يوم وطائفة مـن أصـحابه وقد ثبذ يف السنن أن 

إن الصحابة  اصموا رسو  اهلل صـىل : فقو  من قا ، خيتصمون يف القدر فنهاهم عن ذل 

 .غل  باإلمجال، اهلل عليه وسلم يف القدر

وإذا ، بل إن الهين  اصموا رسو  اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم يف القـدر هـم املرشـكون 

فـال يعنـا ذلـ  أهنـم ، من الصحابة ا تصموا فيام بينهم يف بعـض مسـائل القـدر كان طائفة

 .خماصمون فيها لرسو  اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم

رت  -كخصومة بعض الصحابة لبعض يف القـدر-ثم إن مثل هه  األحوا  التا تعرض 

 هـا حـا  وإنـام، تعرض ألئمة الصحابة كــحيب بكـر و عمـر و عـثامن و عـيل ريض اهلل عـنهم

 .تعرض لبعض من هو دوهنم يف الفقه واإلمامة يف العلم
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 : فاء باب القدر مع العلم بحصوله

رت ُيْسَحُ  }: كام قا  تعاىل، وهناهم عن مرامه، فعن اهلل طوى علم القدر عن أنامه»: وقوله

 .« [23: ]األنبياء {َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَحُلونَ 

عــىل مســحلة  الكــن معلــوم أن القــدر لــيس مقصــورً  ،كالمــه مــن هــها الوجــه صــحيح 

: ]األنبيـاء {رت ُيْسـَحُ  َعـامَّ َيْفَعـُل َوُهـْم ُيْسـَحُلونَ }: كام قا  اهلل سبحانه وتعـاىل يف كتابـه، السؤا 

ومعلوم أن أبا جعفر رمحـه اهلل رت يريـد أن يثبـذ أن ، لكن ثمة أصو  من القدر معلومة، [23

ولكنـه اسـتعمل هـه  التعبـيات التـا يعـر هبـا عـىل هـها ، قهها الباب سهو  عـىل اإلطـال

لكنــه خيتلــف عــنهم يف ، وهــها لــيس بحســن، الوجــه مــن اإلطــالق طوائــف مــن الصــوفية

 .املقصود

 :وجوب الوقوف عند ما أوقفنا اهلل عليه

 :قا  املصنف رمحه اهلل

درجة الراسخني يف وها ، فهها مجلة ما حيتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اهلل تعاىل)

فعنكار العلم املوجود ، وعلم يف اخللأ مفقود، علم يف اخللأ موجود: ألن العلم علامن، العلم

وترك طل  العلم ، ورت يثبذ اإليامن إرت بقبو  العلم املوجود، وادعاء العلم املفقود كفر، كفر

 .(املفقود

 الرشح:

 ارشعًيــ اوإن كــان لفًظــ «رتيــةالو»فــعن لفــظ ، هــه  اجلملــة فيهــا أثــر مــن أثــر الصــوفية

، فعهنم إذا ذكروا ذلـ   صـوا هـها املقـام باألوليـاءا، لكن يستعمله الصوفية كثيً ، باإلمجال

من مقامـات األحـوا   اوَيعلون الورتية مقامً ، ورت يهكرون أهل العلم كام يهكرون األولياء

 .من مقامات املعرفة اوليسذ مقامً 

 .«وادعاء العلم املفقود كفر، كفرفعنكار العلم املوجود »: وقوله
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َوَعلََّمـَ  َمـا مَلْ }: العلم املوجود هو ما علَّم اهلل سبحانه وتعاىل رسوله إيا  كام قا  تعاىل

فهها العلم الهي ُبعـ  بـه صـىل اهلل عليـه وسـلم وعلمـه أمتـه هـو ، [113: ]النساء {َتُكْن َتْعَلمُ 

 .العلم الهي إنكار  كفر

، وقــدر ، وقضــائه، وأفعالــه،  ســبحانه وتعــاىل بعلمــه مــن أســامئهوأمــا مــا اســتحثر اهلل 

فعنــه رت يعلــم مــن يف الســاموات ، فــعن هــها علــم مــن زعمــه فقــد كفــر، وِحكمــه، وأحكامــه

 .وهو حسن صحيح، فهها هو املقصود عند أيب جعفر، واألرض الغي  إرت اهلل
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 :اإليامن باللوح املكتوب والقلم

 :قا  املصنف رمحه اهلل

فلو اجتمع اخللأ كلهم عىل يشء كتبه ، وبجميع ما فيه قد رقم، من باللوح والقلمونؤ)

ولو اجتمعوا كلهم عىل يشء مل يكتبه ، اهلل تعاىل فيه أنه كائن ليجعلو  غي كائن مل يقدروا عليه

طح وما أ ، إىل يوم القيامة، جف القلم بام هو كائن، مل يقدروا عليه ااهلل تعاىل فيه ليجعلو  كائنً 

 .(العبد مل يكن ليصيبه وما أصابه مل يكن ليخطئه

 الرشح:

ــه الــهكر: اللــوح ــه يف ، هــو مــا كتــ  اهلل في فقــد ثبــذ يف حــدي  عمــران ريض اهلل عن

واللـوح املحفـو   ،«وكت  يف الهكر كل يشء»: البخاري أن النبا صىل اهلل عليه وسلم قا 

 .  فعن اهلل ذكر  يف كتابه؛ سمع عىل اإليامن به

 .فعنه مما أمجع السلف عىل اإليامن به، ل  القلموكه

 :حقيقة اللوح والقلم

وإنـام الـهي جـاء يف ، وأما تفاصيل ماهية اللوح والقلـم فـعن هـها مل تفصـله النصـوص

اكت  ما هو كائن : قا . ماذا أكت : قا . اكت : فقا  له. أو  ما  لأ اهلل القلم»: النصوص

 .ادة يف سنن أيب داود وغي كام يف حدي  عب، «إىل يوم القيامة

وقد ايبتغل طوائف من أهل الكـالم والصـوفية بتفاصـيل ماهيـة اللـوح والقلـم كـام يف 

فعنــه تــارة يــحيف بكــالم يح ــه  عــن املتكلمــني الــهين أ ــهوا عــن ، كــالم أيب حامــد الغــ ايل

، وفيةوتارة يتكلم بطريقة الص، وهو أنوال من التحويل والتحريف، الفالسفة يف هه  املسائل

 .ومعلوم أن أبا حامد الغ ايل رمحه اهلل ليس له حا  واحدة
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فعنه وإن كان له حا  من الفضـل يف آ ـر ، إنه رجع إىل مهه  معني: وخيطئ من يقو 

إرت أن أبا حامـد لـه حـا  ، عمر  واإلقبا  عىل القرآن وحدي  الرسو  صىل اهلل عليه وسلم

امد هو من أ ص من قرر ن عة فلسفية مل تظهر فـحبو ح، مستطيلة يف معرفته ودراسته ونظر 

 ا.أن املهه  الشخيص ليس واحدً : وها، إرت يف القرن الرابع وما بعد 

ا، املـهه  لـيس واحـدً : قـا ؟ فعن قيل ما املـهه ": وهلها قا  الغ ايل يف كتبه املتح رة

وأمـا ، اعاوأما مـهه  العامـة فهـو بـال واجر والـدو، فحما اجلد  فهو عىل طريقة املتكلمني

 ."املهه  الرس بني العبد وبني ربه فهو طريقة الصوفية

قواعد "وكـ الً مث "ارتقتصاد"وهلها نجد كت  أيب حامد بعضها عىل طريقة املتكلمني كـ 

، " افذ الفالسـفة"وكهل  ، وهه  َيعلها للمجادلة واملناظرة واملنافحة، وغيها "العقائد

ونحــن نحــتج يف هــها املقــام عــىل ": هلــها ملــا كتبــه قــا و، فعنــه كتبــه عــىل الطريقــة الكالميــة

 ."الفالسفة بقو  أصحابنا وقو  املعت لة لدفع صو  هؤرتء عىل اإلسالم

 .وهه  ها طريقة املتح رين من األيباعرة كـحيب املعايل وأمثاله

 .ومعلوم أن أبا حامد ممن أ ه عن أيب املعايل وكان من أصحابه 

وعليهـا كتـ  كتبـه ، فهـا احلالـة الصـوفية، أيب حامد الغـ ايلوأما احلالة املختصة عند  

وأمثاهلـا مـن الكتـ  ، "مشكاة األنوار"و، "جواهر القرآن"و، "كيمياء السعادة"األ رى كـ

مـن هـه  الكتـ   اوإن كـان طرًفـ، بالغًة يف اخلطـح والضـال  رتً وقا  فيها أقوا، التا غال فيها

لكـن ممـا هـو ، ُيـتكلَّم يف صـحته عـن أيب حامـد "هاملضنون به عىل غـي أهلـ"ورت سيام كتاب 

وهـا ، من هه  املقارتت معروفة لـحيب حامد وقد قررها يف أكثـر مـن كتـاب امتحقأ أن طرفً 

 .طرق يبديدة يف الغل  واملبالغة يف التصوف عىل طريقة متفلسفة الصوفية

 هـها فهـو مـن أجـود كتـ  أيب حامـد التـا كتبهـا يف "إحيـاء علـوم الـدين"وأما كتاب 

: لكـن فيـه ثـالث مـواد فاسـدة، وأما اإلحياء فغالبه جيـد": وهلها قا  يبيخ اإلسالم؛ الباب

 ."ومادة من األحادي  املوضوعة، ومادة فلسفية، مادة من ترهات الصوفية
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ر الفالسفة يف كتبه املتح رة ورت سيام يف  إرت أنه قـد تـحثر هبـم  "التهافذ"والغ ايل وإن كفَّ

اإليبـارات "كلَّم يف مقامات العارفني تكلَّم فيها بـنفس أحـرف ابـن سـينا يف فعندما تا، كثيً 

وإن كـان ، بكالم ابن سـينا وأصـو  الفالسـفة اإلرشاقيـة ابالغً  افهو متحثر تحثرً ، "والتنبيهات

عنهم يف املسـائل العقالنيـة النظريـة كمسـحلة قـدم العـامل ومسـحلة العلـم باجل ئيـات إىل  ابعيدً 

 .غيها

إن  يف كتب  ملـا ذكـرت درجـات ": با الوليد ابن ريبد ملا رد عىل أيب حامد قا مع أن أ 

وأن واجـ  ا، مطلًقـ ااملحسوبني ذكرت أن من أرشف الدرجات من جعـل الوجـود وجـودً 

وهها هو مهه  أرسـطو وقـد امتدحتـه : قا ، إلخ. . الوجود ليس دا ل العامل ورت  ارجه

 ."يف بعض كتب 

فحالـه ، ولكنـه متـحثر هبـه  األصـو ا، مطلًقـ ايمتدحـه امتـداًح أن أبـا حامـد مل : واحلأ

وأن حيتـه ا، زماًنـ اأنه ظـل متحـيً  "املنقه من الضال "وقد ذكر عن نفسه يف كتابه ، منغلقة

مـع أنـه كـان عظـيم العبـادة والصـدق ، فله أحوا  خمتلطة كثية، زالذ بنور قهفه اهلل يف قلبه

 .وله مقامات حسنة يف اإلسالم، لهعظيم العلم بالفقه وأصو، واإليامن

 :عج  البرش عن تغيي ما يف القدر

 :قا  املصنف رمحه اهلل

فلو اجتمع اخللأ كلهم عىل يشء كتبه اهلل تعـاىل فيـه أنـه كـائن ليجعلـو  غـي كـائن مل )

، مل يقدروا عليه اولو اجتمعوا كلهم عىل يشء مل يكتبه اهلل تعاىل فيه ليجعلو  كائنً ، يقدروا عليه

 .(جفَّ القلم بام هو كائن إىل يوم القيامة

 الرشح:

وهو يف اجلملة وصـية الرسـو  عليـه الصـالة والسـالم لــابن عبـاس ، وهها كالم جيد

ــة يف املســند والســنن يف قولــه تعــرف إىل اهلل يف ، احفــظ اهلل حيفظــ »: ريض اهلل عــنهام الثابت
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ىل أن ينفعـوك بيشـء مل ينفعـوك إرت واعلم أن األمة لو اجتمعوا عـ، الر اء يعرف  يف الشدة

ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إرت بيشـء قـد كتبـه اهلل ، بيشء قد كتبه اهلل ل 

 .«رفعذ األقالم وجفذ الصحف، علي 

فـعن كـل يشء : أي ؛«وما أصابه مل يكن ليخطئـه، وما أ طح العبد مل يكن ليصيبه»: قا 

 .بقدر اهلل سبحانه وتعاىل

 :صنف رمحه اهللقا  امل

 افقـدر ذلـ  تقـديرً ، وعىل العبد أن يعلم أن اهلل قد سبأ علمه يف كل كائن مـن  لقـه)

ورت زائـد مـن ، ورت نـاقص، ورت مغـي، ورت م يل، ورت معق ، ليس فيه ناقضا، مرمً  حمكاًم 

وارتعـ اف بتوحيـد اهلل ، وذل  من عقد اإليامن وأصـو  املعرفـة،  لقه يف سامواته وأرضه

َرُ  َتْقـِديرً }: كام قا  تعاىل يف كتابه، ىل وربوبيتهتعا  َفَقـدَّ
 
ء وقـا  ، [2: ]الفرقـان {اَوَ َلَأ ُكلَّ يَشْ

، فويل ملن صار هلل تعاىل يف القدر  صياًم ، [38: ]األح اب {اَمْقُدورً  اَوَكاَن َأْمُر اهللَِّ َقَدرً }: تعاىل

وعاد بام قا  فيه ، كتياًم  ا فحص الغي  رًس لقد التمس بواه يف، سقياًم  اوأحرض للنظر فيه قلبً 

 .(أثياًم  اأفاكً 

 الرشح:

، وهـها عـام يف أفعـا  العبـاد وغـي أفعـا  العبـاد، أن اهلل ع  وجل علم ما سيكون: أي

 .وتقدم أن إنكار هه  اجلملة كفر وإحلاد مبني

د أن يبـنٍي أن ه إليه أن الشارح رمحه اهلل يف كالمـه عـن بعـض مسـائل التكفـي أرانبَّ ومما يُ 

إنه كفر ورت يلت مون تكفي القائل إرت إذا علمـوا أن احلجـة قـد : السلف قد يقولون عن قو 

 .قامذ عليه بعينه

 .وهها املعنى من حي  اجلملة حسن وصحيح 
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وإن ، إن القو  بخلأ القرآن كفر: كقوهلم»: قا ، لكنه رضب أمثلة يف مقارتت السلف 

ورت يبـ  أن هـه  األمثلـة الثالثـة ، «ر علم اهلل بـام سـيكون كفـروإن إنكا، إنكار الرؤية كفر

 .ليسذ حسنة عىل هها احلا  من ارتجتامل

ـر ابتـداءً  افهـو وإن كـان كفـرً ، فحما القو  بخلأ القرآن فهو كهل  ، إرت أن قائلـه رت ُيكفَّ

 .وكهل  من أنكر الرؤية فعنه رت يكفر ابتداءً 

إنه رت يعلم األيبياء سواء كانذ أفعا  العبـاد : قا و، وأما من أنكر علم اهلل بام سيكون 

بل كفـر  أعظـم مـن ، ورت يب  أنه كافر، فهها رت ُينظر فيه، أو غي أفعا  العباد إرت بعد كوهنا

 .كفر أيب جهل

 .«إلخا. . مرمً  حمكاًم  افقدر ذل  تقديرً »: وقوله

 ،«القدر نظام التوحيد»: فعن القدر كام قا  ابن عباس ريض اهلل عنهام وهها مما صح عنه

فالقدر من أ ص أصو  اإليامن باهلل سبحانه وتعاىل كـام ذكـر ذلـ  الرسـو  صـىل اهلل عليـه 

 .وسلم يف جوابه

 {َأرت َلـُه اخْلَْلـُأ َواألَْمـرُ } :كام قا  سـبحانه، وقدر  سبحانه متعلأ بخلقه ومتعلأ بحمر 

 .[54: ]األعراف

 ،[39: ]احلجـر {َرٍب بِـاَم َأْغـَوْيَتنِا}: نـه قـا وأو  من  اصم ربه يف القـدر هـو إبلـيس فع

 .فجعل ما حصل من القدر يف حقه خماصمة له سبحانه وتعاىل
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 :اإليامن بالعر  والكر 

 :قا  املصنف رمحه اهلل

، حمي  بكل يشء وفوقـه، وهو مستغن عن العر  وما دونه، والعر  والكر  حأ)

 .(وقد أعج  عن اإلحاطة  لقه

 ح:الرش

، وإن كـان بعـض الطوائـف يتـحولون ذلـ ، العر  والكر  ثابتان بعمجال أهل السـنة

وذكر اهلل يف سبعة مواضـع مـن كتابـه أنـه اسـتوى ، وقد تواتر ذكر العر  يف الكتاب والسنة

مْحَُن َعىَل اْلَعـْرِ  اْسـَتَوى}: فقا  سبحانه، عىل العر  فحهـل السـنة واجلامعـة  ،[5: ]طـه {الرَّ

وأن العر  هـو أعـىل املخلوقـات وهـو ، ستواء  سبحانه وتعاىل استواًء يليأ بجاللهيثبتون ا

 .سقفها

 :أقوا  املتكلمني يف العر 

 ."العر  هو املل ": قا  طائفة من أهل الكالم

 .وهها غل  من جهة اللسان وغل  من جهة أدلة الرشيعة نفسها 

 َوَكاَن َعْريُبُه َعىَل }: فعن اهلل سبحانه وتعاىل قا  
ِ
ولو كان املراد بـالعر  ، [7: ]هود { املَْاء

 .املل  ملا صح هها

فلـو كـان  ،[17: ]احلاقـة {َوحَيِْمُل َعْرَ  َرٍبَ  َفْوَقُهْم َيْوَمِئه  َثاَمنَِية  }: وكهل  قا  سبحانه 

وهـو أعظـم خملوقاتـه ، مما يد  عىل أنه حقيقـة ماهيتـه خملوقـة؛ هو املل  ملا صح هها السياق

 .وتعاىلسبحانه 
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 .األهنم جعلو  فلكً ؛ إنه مستدير: وقا  طائفة من املتكلمني

ا، وإنـام النظـر يف كـون العـر  فلًكـ، وقد انعقد اإلمجال عىل أن سائر األفالك مستديرة 

أن  -وإن كان متقدموهم مل يفصـحوا بتفصـيل يف ذلـ   -فظاهر كالم أهل السنة املتح رين 

 .من كل جهة اليس مستديرً وأنه ، العر  هو كالقبة فوق العامل

 :معنى الكر 

ــَمَواِت }: هــو املــهكور يف قولــه تعــاىل: «الكــر  حــأ»: وقولــه َوِســَع ُكْرِســيُُّه السَّ

: وأجود ما جـاء يف تفسـي  قـو  ابـن عبـاس ريض اهلل تعـاىل عـنهام ،[255: ]البقرة {َواألَْرَض 

حثور عـن ابـن عبـاس هـو وهـها اجلـواب املـ، "الكر  موضع القدمني هلل سـبحانه وتعـاىل"

فـعهنم يـهكرون يف تفسـي الكـر  مـا نقـل عـن ابـن ؛ الهي عليه عامة أهل السنة واحلـدي 

 .وهو املحثور عن مجهور السلف، عباس وأصحابه

أنـه سـبحانه : أي ؛«وقـد أعجـ  عـن اإلحاطـة  لقـه، حمي  بكـل يشء وفوقـه»: وقوله

ـْم ِمـْن }: يف كتاب اهلل احيً وأنه فوق كل يشء كام جاء ص، وتعاىل حمي  بكل يشء ُ خَيَاُفوَن َرهبَّ

وقـد ذكـر  ،[1: ]األعـىل {َسـٍبْح اْسـَم َرٍبـَ  األَْعـىَل }: ويف قولـه سـبحانه، [50: ]النحـل {َفْوِقِهمْ 

عـىل عريبـه فـعن  فعذا كان علي ا، علوُّ  عليه: ومن معاي استوائه، سبحانه استواء  عىل عريبه

 .باب أوىلغي العر  من املخلوقات من 

 :أو  املخلوقات

 .والعر  سابأ يف اخللأ للقلم

فعن املـراد ، «اكت : فقا  له، أو  ما  لأ اهلل القلم»: وأما حدي  عبادة ريض اهلل عنه 

 .إنه عند أو   لقه ُأمر بالكتابة وليس املقصود أن القلم هو أو  املخلوقات: به

 .اجلس: أو  ما د ل زيد قيل له: كقول  



 

 

177   

 .  ند أو  د وله ُأمر باجللوسأنه ع: أي

وإن كان بعض املعاصين من أهل العلم يرجحون أن القلـم هـو أو  املخلوقـات عـىل 

لكـن مجـاهي ؛ وهو قـو  طائفـة مـن أصـحاب األئمـة مـن أهـل السـنة املتـح رين، اإلطالق

 .السلف وعامتهم عىل أن العر  متقدم عليه

سـبأ القضـاء بـه مـن  لفـون يف القلـم الـهيوالناس خمت": وهلها قا  ابن القيم رمحه اهلل 

 . قورتن عند أيب العال اهلمداي؟  هل كان قبل العر  أو هو بعد  الديَّان

ثـم أراد أن يبـني معنـى حـدي   قبل الكتابة كـان ذا أركـان ألنه. واحلأ أن العر  قبل 

أو   لقـه أنه عند : أي وكتابة القلم الرشيف تعاق  إَياد  من غي فصل زمان: عبادة فقا 

 ."أمر بالكتابة

 :إثبات  لة اهلل إلبراهيم وكالمه ملوسى

 :قا  املصنف رمحه اهلل

 .(وتسلياًم  اوتصديقً  اإيامنً ، وكلَّم اهلل موسى تكلياًم اًل، إن اهلل ا ه إبراهيم  لي: ونقو )

 الرشح:

ََه اهلل إِْبَراِهيَم َ لِـي}: هها صيح يف القرآن كام قا  تعاىل : وقـا . . [125: ]النسـاء {الً َوا َّ

 .وعىل هها أمجع السلف ،[164: ]النساء {َوَكلََّم اهلل ُموَسى َتْكلِياًم }

وكان اجلعـد بـن درهـم ، بل إن هه  املسحلة ها من أو  مسائل اجلهمية خمالفًة للسلف 

 ."ومل يكٍلم موسى تكلياًم  الً إن اهلل مل يتخه إبراهيم  لي": و اجلهم بن صفوان يقولون

 .ها فرل عن تعطيلهم لصفة الكالم وصفة املحبةوه
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 :معنى مقام اخللة إلبراهيم

ا، خمتًصـ اأي أن لـه مـن املحبـة مقاًمـاًل: ومعنى كون إبراهيم عليه الصالة والسالم  لي

وقد ثبذ عن النبا صىل اهلل عليـه وسـلم ، وإرت فعنه سبحانه وتعاىل حي  سائر عباد  املؤمنني

فـعبراهيم وحممـد ، «اًل كـام ا ـه إبـراهيم  لـي الً إن اهلل ا ـهي  لـي»: يف الصحيحني أنه قا 

 .عليهام الصالة والسالم كالاا  ليل هلل سبحانه وتعاىل

ــ ــحن اخللــة رت تكــون إرت لواحــدوأمــا قــو  َم فهــها مــن جهــة القيــاس عــىل ، ن يقــو  ب

 .وهو قياس فاسد، املخلوقني

، د فال يكون للشخص إرت  ليـل  واحـدإن العرب رت تعرف اخللة إرت لواح: وأما قوله 

فعنه إذا استقام ذل  يف كالم العـرب فـعنام هـو ، فهها كالم رت معنى له؛ فعذا تعدد مل تسم  لة

اًل، وإرت فعن نصوص القـرآن صحيـة يف أن اهلل ا ـه إبـراهيم  لـي، مبنا  عىل أحوا  بنا آدم

كـام  الً صىل اهلل عليه وآله وسلم  لي اوالسنة الثابتة املحكمة صحية ذكرت أن اهلل ا ه حممدً 

 .اًل ا ه إبراهيم  لي

 :أفضلية نبينا وإبراهيم عليهام السالم عىل غياا من الرسل

وأفضـلهام هـو نبينـا ، وحممد وإبراهيم اا أفضل أنبياء اهلل ورسـله بعمجـال سـلف األمـة

التعظـيم وارت تصـاص عـىل سـبيل  اومل يـهكر نبًيـ، حممد ثم إبراهيم عليهام الصالة والسالم

فعنه سبحانه ذكـر لـه مـن مقامـات التوحيـد ، بعد حممد صىل اهلل عليه وسلم كام ذكر إبراهيم

وهلـها ملـا عـرج بـالنبا عليـه الصـالة والسـالم رأى إبـراهيم يف ، واإل الص واإليامن عظياًم 

جـاء يف  وقـد، وهها دليل عىل عظـم من لتـه عليـه الصـالة والسـالم عنـد اهلل، السامء السابعة

ولـد يل الليلـة غـالم فسـميته »: الصحيح من حدي  أيب موسى قا  عليـه الصـالة والسـالم
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فصـىل اهلل وسـلم ، لـه بعبراهيم معٍظاًم  افكان عليه الصالة والسالم مقتديً ، «باسم أيب إبراهيم

 .عليه وعىل سائر أنبيائه ورسله
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 :اإليامن باملالئكة والكت  والنبيني

 :هللقا  املصنف رمحه ا

 .(ونشهد أهنم عىل احلأ املبني، ونؤمن باملالئكة والنبيني والكت  املن لة عىل املرسلني)

ى يف كـالم كثـي مـن املتـح رين بالسـمعيات، أو األصـو  السـمعية،  هه  املسـائل تسـمَّ

 .سمية ليسذ معروفًة يف كالم السلفوهه  الت

طوائـف مـن املتكلمـني، وإن  وإنام أحدثها طائفة من أصحاب األئمة واستعملها أيًضا 

ا، وهـه  التسـمية كان اجل م بحن أو  من استعملها هم علامء الكـالم قـد رت يكـون ج ًمـا بٍينًـ

 .ليس فيها إيبكا 

لكن املتكلمني يهكروهنا ويريدون بهل  أهنا مسائل مقصورة عىل النقل، بينام َيعلـون  

 .عروفة بالعقلم مسائل -كسائر الصفات واألفعا -مسائل املعرفة اإلهلية 

ومن اسـتعمل هـه  التسـمية مـن أهـل السـنة فـعهنم يقولـون عـن غيهـا بحهنـا مسـائل  

سمعية أيًضا أو عىل أقل تقـدير يـرون أن غيهـا مـن املسـائل تثبـذ بالسـمع وبالعقـل، فـعن 

 أصوهلا وبعض أعياهنا تثبذ بالعقل كالصفات مثاًل. 

بحهنا ها السمعيات فق  ليس مناسًبا، وعليه: فتخصيص مسائل اليوم اآل ر، وأمثاهلا 

بل سائر أصو  الدين مسائل سمعية، وإن كان منها ما يعلم بالعقل إما إمجارتً وإما تفصـياًل، 

فهها التخصيص ليس له ذاك املعنى احلسن، وإن كان رت يل م أنه غلـ  عـىل كـل تقـدير، بـل 

 قد يفرس بمراد صحيح. 

أي: األنبيــاء والرســل علــيهم الصــالة  «بــنيونشــهد أهنــم كــانوا عــىل احلــأ امل»قولــه: 

 والسالم، ونحن نؤمن باملالئكة واألنبياء إيامًنا سماًل وإيامًنا مفصاًل: 

 .سائر أنبياء اهلل ورسله ومالئكتهأما اإليامن املجمل فهو اإليامن املطلأ ب
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وأمــا اإليــامن املفصــل فبحســ  مــن ســٍما مــنهم وذكــر، فنــؤمن بجريــل وميكائيــل  

افيـل، ونــؤمن بمحمــد وموسـى وعيســى ونــوح ولـوط. . وغــيهم حســ  التفصــيل وإرس

 املهكور يف كتاب اهلل ويف سنة نبيه صىل اهلل عليه وآله وسلم من أحواهلم.
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 أسامء أهل الكبائر عند أهل السنة:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 عليـه وسـلم ونسٍما أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ما داموا بـام جـاء بـه النبـا صـىل اهلل)

 .(مع فني، وله بكل ما قا  وأ ر مصدقني

 الرشح:

ذكر املصنف مسحلة األسامء، ونعنا هبا اسم أهـل الكبـائر واملخـالفني مـن أهـل الظلـم 

والفســوق والعصــيان واملخــالفني للســنة والرشــيعة، هــل يســمون مــؤمنني أو مســلمني، أو 

 كفاًرا، أو فاسقني؟ 

  رة. واألحكام: أي حكم هؤرتء يف اآل

، ثم يـهكر «ونسٍما أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني»فابتدأ املصنف بمسحلة األسامء، فقا : 

، ثـم يـهكر بعـد «واإليامن هو اإلقرار باللسان والتصديأ باجلنان»بعد ذل  اإليامن، فيقو : 

 .ئر يف اآل رة، وهها رت إيبكا  فيهذل  حكم أهل الكبا

مسحلة اإليامن، ثم مسحلة األسامء واألحكام ألهنا لكن كان األصل يف ال تي  أن يبدأ ب 

 نتيجة هلا. 

مراد  بحهل القبلة أهل اإلسالم، وهم مـن يسـتقبل القبلـة  «ونسٍما أهل قبلتنا»وقوله: 

 ويصيل إليها. 

، رشط هله  التسمية أن يتحقأ عندهم أصـل اإليـامن، وهلـها «مسلمني مؤمنني»وقوله: 

نبـا صـىل اهلل عليـه وسـلم مع فـني، ولـه بكـل مـا قـا  وأ ـر ما داموا بام جاء بـه ال»قا : 

 .«مصٍدقني

هه  مجلة سملة، وُتفرسَّ بحن أبا جعفر رمحه اهلل يقصد أهنم حمققون ألصل اإليامن، ومن 

حقأ أصل اإليامن فعنه يستحأ عند  هه  التسمية، مع أنه قـد يكـون يف هـها التفسـي بعـض 
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جعفـر وأمثالـه رت يكٍفـرون بالعمـل املـحمور بـه عـىل األعيـان ال دد؛ ألن مـن املعلـوم أن أبـا 

 كمسحلة الصالة، بل هلم قو  حتى يف جنس العمل الظاهر كام سيحيف تفصيله. 

أي: حمققني ألصل اإليامن، فهها معنـًى مناسـ ،  «ما داموا»لكن إذا فرس مراد  بقوله: 

فعنه إذا كان كـهل ،  «مني مؤمننيونسٍما أهل قبلتنا مسل»ثم يرجع إىل تسميته، وهو قوله: 

فعن هه  التسمية عند  تكون مستحقًة لكل مسلم، سواء كان بًرا أو فاجًرا، وسواء كـان مـن 

الظاملني ألنفسهم أم من املقتصدين أم من السابقني باخليات، ومعنـى هـها أن أهـل الكبـائر 

 عند  ُيسمون مسلمني وُيسمون مؤمنني. 

سـواء كـانوا أبـراًرا أو فجـاًرا، مـن أهـل الكبـائر أو غيهـا، أما أن سائر أهـل اإلسـالم 

 ُيسمون مسلمني، فهها باإلمجال، ومل خيالف فيه أحد إرت اخلوارج واملعت لة. 

فهـم عـىل أن  -فضاًل عن إمجال أهل السنة واجلامعة املحكم-وأما مجهور طوائف األمة 

مهام كانذ كبائر  فعنـه يسـمى  األصل يف أهل اإلسالم أن يسموا مسلمني، وكل واحد بعينه

مسلاًم، فاسم اإلسالم رت إيبكا  فيه بوجه، ورت ُينازل يف إطالقـه عـىل أهـل الكبـائر بحعيـاهنم 

 إرت متحثر باخلوارج. 

فقو  من يقو : نقو  عنهم مسلمني عىل اإلطـالق لكـن رت نسـما أعيـاهنم مسـلمني، 

 فهها من أثر اخلوارج. 

 باألعيـان فـال يعنـا هـها أنـه رت يصـح فـيهم إرت هـها وإذا قلنـا: إهنـم ُيسـمون مسـلمني

 ارتسم. 

فعن هها فرل عـن رأيـه يف مسـمى اإليـامن؛ فعنـه ملـا كـان  «مؤمنني»وأما قو  أيب جعفر: 

العمل عند  ليس دا اًل يف مسمى اإليامن، واإليامن واحد، وأهله يف أصله سواء، صار أهل 

   بناًء عىل أصله. الكبائر الهين يقرصون يف العمل مؤمنني عند

 مناسبة لقوله يف مسمى اإليامن.  -«مؤمنني»وها قوله: -وهلها نقو : هه  النتيجة 
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وإذا قلذ عىل طريقة السلف: إن اإليامن قو  وعمل، فعن اسم اإليامن رت يكـون مقامـه 

 . أهل الكبائر كمقام اسم اإلسالميف

 . وهها ليس معنا  أن أهل الكبائر رت يسمون مؤمنني بحا 

وإنام معنا  أنه رت يطلأ عليهم هها ارتسم يف سائر املوارد، وهه  مسحلة وقع فيها تنـازل  

 :  -وإن كان أصلها سمًعا عليه بينهم-بني أهل السنة 

 هل يسمى أهل الكبائر مؤمنني أو رت يسمون؟ 

 فمنهم من قا : إهنم يسمون مسلمني ومؤمنني.  

 اإلطالق دون التعيني.  ومنهم من قا : إهنم يسمون مؤمنني عىل

 وهه  أقوا  يهكرها بعض أهل السنة واجلامعة من أصحاب األئمة. 

والهي تد  عليه آثار السـلف وجوابـا م يف هـه  املسـحلة، بـل الـهي د  عليـه القـرآن 

والسنة، أن اسم اإليامن يف حأ أهل الكبائر تارة يهكر مطلًقا بدون قيد، وتـارة يـهكر مقيـًدا، 

 ر.وتارة رت يهك

 وإذا كان رت يهكر فعما أن يكون منتقاًل عنه وإما أن يكون منفًيا.

 إطالق اسم اإليامن عىل أهل الكبائر وأحواله:

 وعليه فيكون إلطالق اإليامن يف حأ أهل الكبائر أربعة أحوا : 

 : احلا  األوىل

ــة   َفَتْحِريــرُ }أن يــهكر مطلًقــا، أي: بــدون قيــد، وهــو املــهكور يف مثــل قولــه تعــاىل:  َرَقَب

يد ل فيه الفاسأ، بمعنـى أنـه لـو أعتـأ  {ُمْؤِمنَة  }يف الكفارة، فعن قوله:  [92]النساء:  {ُمْؤِمنَة  

فاسًقا فعن عتقه صحيح باإلمجال، وهو املهكور يف مثل قوله صىل اهلل عليه وسلم للجارية يف 

ذ: أنذ رسو  اهلل، أين اهلل؟ قالذ: يف السامء، قا : من أنا؟ قال»حدي  معاوية بن احلكم: 

 . «قا : أعتقها فعهنا مؤمنة
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  احلا  الثانية:

أرت يهكر مطلًقا بـل يـهكر مقيـًدا، كـام إذا سـئل عـن حكـم الفاسـأ واسـمه وقـدر  مـن 

 اإليامن، فعنه يقا : مؤمن بعيامنه فاسأ بكبيته، فيسمى مؤمنًا بالتقييد. 

 :احلا  الثالثة

إىل غي  أو نفًيا له عنه، فانتقاله إىل غي  هو املـهكور  أرت يهكر عىل اإلطالق، إما انتقارتً  

قسم النبا صىل اهلل عليـه وسـلم قسـاًم، »يف حدي  سعد ريض اهلل عنه، يف الصحيحني قا : 

، «فقلذ: يا رسو  اهلل، أع  فالًنا فعنه مؤمن، فقا  النبـا صـىل اهلل عليـه وسـلم: أو مسـلم

ها الرجل إىل اسم اإلسالم، فهـها انتقـا  عـن اسـم فانتقل النبا صىل اهلل عليه وسلم بحأ ه

اإليامن إىل اسم اإلسالم، مع أن الرجل رت يب  أنـه ممـن يـؤمن بـاهلل ورسـوله، ورت يبـ  أنـه 

 .يف السامء وأن حممًدا رسو  اهلل ممن يؤمن بحن اهلل

وقد قا  رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم عـن اجلاريـة: إهنـا مؤمنـة، ملـا أ ـرت هبـهين  

 .يقر سعًدا ملا قا  هها عن الرجل مرين، لكنه صىل اهلل عليه وسلم ملاأل

قيل: ألن املقام واحلا  خمتلف، فـسعد إنام ذكر ذل  عىل جهة املدح والثناء، وإذا قصد  

مقام املدح والثناء فعنه رت يسمى باإليامن إرت من استفاض هـها األمـر فيـه، وإنـام يسـتعمل يف 

 لمني اسم اإلسالم. اإلطالق وبني عامة املس

فـعن املقـام  [92]النسـاء:  {َفَتْحِريـُر َرَقَبـة  ُمْؤِمنَـة  }وأما يف حدي  معاوية ويف قولـه تعـاىل: 

ويف مقـام األحكـام الدنيويـة كـالعتأ واملواريـ  وغيهـا فـعن الفسـاق يسـمون  ، مقام عتأ

 مؤمنني. 

 فلو كان فاسًقا؟  [92]النساء:  {َفَتْحِريُر َرَقَبة  ُمْؤِمنَة  }فعذا قيل: قوله تعاىل: 

قيل: الفاسأ مؤمن يف هها املقام؛ ألن معه أصل اإليامن، وقد ينفى اإليامن عن يبـخص 

، فحـا  ال نـا رت «رت ي ي ال اي حني ي ي وهو مـؤمن»يف مقام، كقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
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أ لـو أعتـأ الـ اي فعنـه يسمى مؤمنًا، بل يسمى زانًيا، أو يسمى فاسًقا، مع أنـه يف مقـام العتـ

 يقا : أعتأ مؤمنًا. 

 .اسم اإليامن رت يقع عىل وجه واحدف

وهلــها يف األحكــام الدنيويــة واملخاطبــة بالرشــيعة فــعن ســائر أهــل القبلــة مــن العصــاة  

 .اق وغيهم يد لون يف اسم اإليامنوالفس

أنه خُياط  هبـا ، ورت يب  {يا أهيا الهين آمنوا}وهلها جاءت يف القرآن  طابات كثية:  

 .تى الفاسأ منهم فعنه دا ل يف ههاسائر أهل اإلسالم، ح

وكهل  يسوغ للخطي  يف اجلمعة أن يقو : يا أهيا الهين آمنوا اتقوا اهلل، ولو كان مـن  

 بني يديه من هو من أهل الفسأ. 

ففا مقامات املخاطبة بححكام الرشيعة ويف مقامات أحكـام الـدنيا كـالعتأ واملواريـ  

حوها فعهنم يسمون مؤمنني، ويد لون يف هها ارتسـم، وعليـه فحهـل الكبـائر املجـاهرون ون

 هبا واملظهرون هلا ُيسمون فساًقا، وهها سمع عليه بني السلف. 

 فحصحاب الكبائر تارة يسمون مؤمنني، وتارة مسلمني، وتارة فساًقا. 

 مسلمون؟ فعن قيل: ما األصل يف أهل الكبائر؟ هل هم فساق أم مؤمنون أم

يقا : إن األصل فيهم أهنم مسلمون، فال يكون ارتسـم املطلـأ هلـم يف سـائر األحـوا   

 .هو الفسأ فعن هها يببه  باملعت لةواملوارد 

وكونه يببًها باملعت لة ليس من جهة كون مرتك  الكبية رت يسمى فاسًقا، فعنـه يسـمى  

لتـ م معـه هـها ارتسـم يف سـائر فاسًقا بعمجال السلف وبرصـيح الكتـاب والسـنة، ولكـن رت ي

املوارد، بل يكون هها ارتسم مناسًبا لبعض أحواله، كـام أن اسـم اإليـامن قـد يناسـ  بعـض 

 أحواله، ويكون ارتسم املطلأ له هو اسم اإلسالم فعنه األصل فيه. 
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ومعلوم أن حسنة التوحيد واإليامن الهي عند ، أعظم ممـا معـه مـن الكبـائر، فهـا أوىل 

 به. بارت تصاص 

 هها هو حمصل قو  أهل السنة واجلامعة يف مسحلة األسامء.

 قو  اخلوارج واملعت لة يف أهل الكبائر:

 .ون: إن أهل الكبائر كفار كفر ملةمجهور اخلوارج يقول

وقــا  عبــد اهلل بــن إبــاض وأصــحابه اإلباضــية: إهنــم كفــار كفــر نعمــة، ويقــو : إهنــم  

 خملدون يف النار. 

 إن كانوا خملدين يف النار ل م أن يكونوا كفاًرا كفر ملة. وهها تناقض، فعهنم 

وقالذ املعت لة: إهنم ليسوا كفاًرا وليسوا مؤمنني أو مسلمني، بل هم فساق، ويريـدون 

 .أ الهي رت يصاحبه من اإليامن يشءبالفسأ هنا الفسأ املطل

ففيـه يبـبه  وعن هها قيـل: إن مـن التـ م يف أهـل الكبـائر اسـم الفسـأ يف سـائر املـوارد 

باملعت لة، واملراد بهل  من نفا اسم اإلسالم أو اسم اإليامن يف بعض مـوارد  عـنهم، فـعهنم 

]التوبـة:  {َ َلُطوا َعَماًل َصـاحِلًا َوآَ ـَر َسـٍيًئا َعَسـى اهلل َأْن َيُتـوَب َعَلـْيِهْم إِنَّ اهلل َغُفـور  َرِحـيم  }

ا َيُتوُب َعَلْيِهمْ َوآَ ُروَن ُمْرَجْوَن ألَْمِر اهلل إِ }. . [102 ا ُيَعٍههُبُْم َوإِمَّ  .[106]التوبة:  {مَّ
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 قو  املرجئة يف أهل الكبائر:

واملرجئة تقو : إهنم مؤمنون، ومجهور املرجئة مع قوهلم بـحهنم مؤمنـون يقولـون: إهنـم 

 .مؤمنون بعيامهنم فاسقون بكبائرهم

لف عـن مـهه  أكثـر وهه  اجلملـة وإن كانـذ صـحيحة إرت أهنـا رت متيـ  مـهه  السـ 

 .رجئةامل

 .كبية مؤمن بعيامنه فاسأ بكبيتهفاأليبعرية يف كتبهم يقولون: إن مرتك  ال 

ويكون التحصيل للتميي  هو يف اجلملة األ رى التا يستعملها من يستعملها من أهل  

 .ها قوهلم: إنه مؤمن ناقص اإليامنالسنة واجلامعة، و

للتميي  بني قو  السـلف وقـو  مجـاهي املرجئـة،  فجملة النقص يف إيامنه ها املحصلة 

 وإرت فالقو  بحنه مؤمن مع فسقه يقر به مجاهي املرجئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

189   

 

 لنها عن الكالم يف اهلل بغي علم:ا

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(ورت نخوض يف اهلل، ورت نامري يف دين اهلل، ورت نجاد  يف القرآن)

 الرشح:

 .أي: رت نخوض يف ذل  جهالً  «اهللورت نخوض يف »قوله: 

واجلهل  الف العلم، أي: فيام مل يعلم من كتاب اهلل أو سنة نبيه صىل اهلل عليه وسـلم،  

 .وض إنام يطلأ عىل القو  بغي علمفاخل

وإما إذا تكلم اإلنسان بعلم فعن كالمه رت يسمى  وًضا، إرت إذا كان يف السـياق تقييـد،  

 ا فعنه نول من الهم حلا  املتكلم أو حا  القائل. وأما إذا ذكر اخلوض مطلقً 

أي: رت نتكلم يف هها الباب بجهل، كالكالم  «ورت نخوض يف اهلل»وهلها قا  أبو جعفر: 

يف كيفية ذاته، أو يف كيفية صفاته، وها التا قا  فيها مال  وأمثالـه: الكيـف سهـو ، وقـا  

وقا  األوزاعـا و مالـ  و الليـ   بعض السلف كـال هري و مكحو : أمروها كام جاءت،

بن سعد و الثوري: أمروها كام جاءت بال كيف، فهـها مـن تـرك اخلـوض يف اهلل، أي: فـيام مل 

 نعلمه، بل فيام رت يمكن أن نعلمه، فعنه سبحانه وتعاىل رت حُياط به علاًم.
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 النها عن املامراة واجلدا :

 .«ورت نامري يف دين اهلل»وقوله: 

ــدين ممــا ُأنكــر اتفــأ أهــل اإلســال يف حكــم اهلل ســبحانه وتعــاىل م عــىل أن املــامراة يف ال

 .ورشعه

ولكن مع هها فعنه يقع بـني أهـل اإلسـالم إمـا يف املقـورتت: سـواء يف ارتعتقـاد، أو يف  

بعض مسائل الفقه والفرول، أو يف بعض أحـواهلم املتعلقـة بـححوا  الـدعوة وغيهـا، فتقـع 

 ن اهلل. أنوال كثية من املراء يف دي

 .يف الدين وينبغا لكل طال  علم أو يتفقه

ومن معاي الفقه يف الدين أن يكون عىل علـم باحلكمـة الرشـعية التـا بعـ  هبـا النبـا  

ْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن }صىل اهلل عليه وسلم، وهلها سمى اهلل ما آتى نبيه حكمة، فقا :  ُيْؤيِف احْلِ

ْكَمَة َفَقْد ُأويِفَ  ا َكثًِياُيْؤَت احْلِ  .بعض السلف: ها النبوة قا  [269]البقرة:  { َ ْيً

 .وقا  بعضهم: إهنا السنة 

 .يحان، فعن سنته مبنية عىل احلكمةوقيل: املعنيان صح 

ومن أ ص أوجه احلكمة فيها أنه رت يصح أن تكون هه  السنة سـبًبا للتفريـأ بـني مـن  

 .من املقارتت اليسية  قون ملوج صحذ أصوهلم واستقامذ عقائدهم، فيف

وقد كان يبيخ اإلسالم رمحه اهلل مع أنه مـن أفقـه النـاس يف هـها البـاب مـن األصـو ،  

وإنه ملا ا تلفـذ األيبـعرية واحلنبليـة كنـذ مـن أعظـم النـاس تحليًفـا، قصـًدا جلمـع "يقو : 

 ."قلوب املسلمني، وأن تفريقهم إنام حيصل به قوة لعدوهم

قـوم يـراهم مـن أهـل البـدل، ورت يـرى أهنـم مـن أصـحاب هها مع أنه كان يتكلم عن  

مـع أنـه ذكـر رًدا -السنة القائمني هبا املحققني هلا، وملـا تكلـم عـن األيبـعرية يف بعـض كتبـه 
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ومـع هـها كلـه فـعذا كـان "قـا :  -واسًعا عليهم وأحلأ كثًيا من مقارت م بحصـو  اجلهميـة

 ."ون بالسنة يف هها البلداأليبعرية يف بلد ليس فيه إرت معت لة، فهم القائم

ومـع هـها فـعهنم "وملا تكلم عن املعت لة ذكر أن أقواهلم كفر بعمجـال السـلف، ثـم قـا : 

حيمدون بام يدعون إىل اإلسالم عىل مههبهم، فعن مـن أسـلم عـىل طريقـة املعت لـة  ـي ممـن 

 .  "بقا عىل الكفر والرشك باهلل سبحانه وتعاىل

 .  العلم أن يفقههافقه رت بد لطالفهه  أمور من ال

وإذا كانذ هه  املسحلة التا بني يدي  وعنها حصل الن ال وارتفـ اق، واجبـة يف رشل  

اهلل سبحانه وتعـاىل، فعنـه رت يبـ  أن ارتعتصـام بحبـل اهلل سـبحانه وتعـاىل وارتجـتامل عليـه 

ا بَِحْبـِل اهلل َواْعَتِصـُمو}أوج  منها يف رشل اهلل سبحانه وتعاىل، وهو املهكور يف قوله تعاىل: 

ُقوا  . [103]آ  عمران:  {مَجِيًعا َورت َتَفرَّ

إنـام  -وذكر مسحلة من املسـائل-وهلها كان من فقه يبيخ اإلسالم أن قا : وهه  املسحلة 

تركذ القو  فيها مع إحكامه، ملا استل م القو  فيها طرًفا مـن التفريـأ بـني املسـلمني، قـا : 

ارتجتامل عليه، ف كنا ما كـان دونـه يف الوجـوب ملـا هـو وأوج  منها ارتعتصام بحبل اهلل و

 أوج .

 رضورة معاملة اخلطح بقدر  وعدم التجاوز:

فالفقه مطلوب هله  املسائل؛ ألننا نجد ن اًعـا، رت نقـو  بـني أهـل السـنة وأهـل البـدل، 

 .ليها السلف، وها سنة فاضلة رشعيةفهها يبحن وسنة مىض ع

ا من ارت ـتالف بـني أهـل السـنة أنفسـهم، وكثـي مـن هـها وإنام املقصود أننا نرى كثيً  

ارت ــتالف رت يكــون مــن بــاب ا ــتالف األقــوا ، فــعن ا ــتالف األقــوا  حاصــل، ولكــن 

املشكلة ها ا تالف القلوب، ومن ا ـتالف القلـوب الفـرح بغلـ  مـن يغلـ ، فـعذا غلـ  

مـع أن اخلطـح إذا . يًبـا غال  جتد من التتبع هلها الغل  وارتستطالة وارتستفاضـة فيـه يبـيًئا غر
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وجد من بعض العارفني ومن هلم مقام يف السنة واجلامعة والعلم والديانة فعنه ينبغا ال فـأ 

 فيه، وأن يبني عىل قدر من احلكمة. 

ورت يب  أن مثل هها الهي يقع من ارتستطالة هـو يف كثـي مـن األحـوا  فـرل عـن قلـة 

م أن اإلنكـار للخطـح مـن فـروض الكفايـات، الفقه، فعن من صيح الفقه عند علامء اإلسـال

 فعذا حتقأ اإلنكار وزا  اخلطح، فعن ارتزدياد من اإلنكار رت يكون حمكاًم. 

ونجد أنه يستفاض يف إنكار  طح غاية إنكار  أن يكون من فـروض الكفايـات، مـع أن 

ذل  رت  ثمة فروًضا من األعيان وفروًضا من الكفايات ما قام هبا قائم، وبقيذ معطلة، ومع

يتحرك املتحرك إليها، وكام قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل: وكثي مـن النفـوس عنـد مقـام الـرد 

فيها قدر من القوة والعلو، أي: حيصل عندها نول من ال يادة، ألن ال يادة أحياًنـا رت يملكهـا 

 هو.

وهها الباب من أهم األبواب التا ينبغا أن يتفقـه فيهـا طـالب العلـم  اصـة والنـاس 

عامة، وقد كان علامء السلف ريض اهلل تعاىل عنهم أصدق األمة قلوًبا وأكثرها ائتالًفـا وهبـم 

جتتمع األمة، وأما أن يكون العلم موجًبا للتفريـأ وا ـتالف القلـوب وتنـافر النفـوس، فـال 

يب  أن هها من  لأ أهل الكتاب د ل عـىل قـوم مـن هـه  األمـة، وهـها هـو الـهي أفسـد 

 بادات رهبم. ملتهم ويبغلهم عن ع

وقد جتـد بعـض طـالب العلـم قـد يشـتغلون بـحمور يرصـفون فيهـا األوقـات الكثـية، 

وليسذ ها من أصو  التوحيد، فعن أعظم غل  تقع فيه األمـة اليـوم هـو الغلـ  يف توحيـد 

العبادة، فعن الرشك والبدل املخالفة لتوحيد العبادة ما أكثرها يف بالد اإلسـالم، فـحين القيـام 

 صو  املحكمة؟ هبه  األ

وكثي من املسلمني مقرصون يف الصـالة، ومقرصـون يف أصـو  الواجبـات، بـل حتـى 

العبادة املختصة باملتكلم نفسه، فألن يشتغل بمحكم العبادات كهكر اهلل والصـالة والصـيام 
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 والطواف بالبيذ وغي ذل  من الرشائع املحكمة،  ي له من أن يشتغل بكالم قد تـ ين لـه

 .ن ارتنتصار لدين اهللنفسه أنه م

ورت يب  أن الرد وبيان احلأ سنة مىضـ عليهـا السـلف، لكـن السـلف كـانوا يفعلوهنـا  

عىل قدر من العلم والفقه والورل؛ بل وقدر من العقل، فمقام الرد رت ينتصـ  لـه إرت عاقـل 

كـان كـهل  مل يقـع منـه  عامل ورل، فمن حتققذ فيه هه  الرشوط الثالثة فليكن كهل ، ومن

 .غل  غالًبا

فمثاًل: سامحة الشيخ عبد الع ي  بن باز رمحه اهلل كان من أكثر النـاس تعقًبـا لألغـالط،  

فال يسمع بغل  أو بمنكر إرت ويكت  يف هها املنكر، ومع ذل  مـا سـبأ أن عـرف عنـه رمحـه 

 اهلل يشء من ارتستطالة، ورت حصل برد  فتنة وأذية للناس. 

َعْلنَـا فِْتنَـًة لِْلَقـْوِم } أنـه يقـو  يف قولـه تعـاىل: ومن فقه يبيخ اإلسالم رمحه اهلل نَـا رت جَتْ َربَّ

مـن صـدق اإليـامن أن "قـا :  [86-85]يونس:  {الظَّاملنَِِي َ َوَنٍجنَا بَِرمْحَتَِ  ِمْن اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ 

 ."يتمنى العبد أرت يكون فتنة لقوم ظاملني، فضاًل عن أن يكون فتنة لقوم مؤمنني

ومن الفتنة أن يقو  قورتً رت معنى له أو رت أاية له أو رت ل وم له، فيشتغل بـه كثـي مـن  

العامة الهين يغل  عليهم ارتيبتغا  بهل ، كاملبتدئني يف طل  العلم من الشباب الهي هـو 

يف أو  درجاته، فيرصف األوقات التا لو صفها يف حفـظ كتـاب اهلل أو يف حفـظ يشء مـن 

 ظ كتاب يف التوحيد وأصو  العلم لكان أهدى وأنفع.السنة أو يف حف
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 قيدة أهل السنة واجلامعة يف القرآن:ع

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(ورت نجاد  يف القرآن، ونشهد أنه كالم رب العاملني، ن   به الروح األمني)

 الرشح:

حروفــه،  ، اجلــد  يف القــرآن يكــون يف مدلولــه أو يف«ورت نجــاد  يف القــرآن»قــا : 

والواج  هو اإليامن والتسليم بحنه كالم اهلل سبحانه وتعاىل حروفـه ومعانيـه، وأن اهلل أن لـه 

عىل نبيه صىل اهلل عليه وسلم، وأن فيه بيان كل يشء، وأن احلأ معتر بـه، إىل غـي ذلـ  مـن 

 املعاي واملقاصد املعروفة.

 

 القرآن كالم اهلل غي خملوق:

 قا  رمحه اهلل: 

به الروح األمني، فعلمه سيد املرسلني حممًدا صىل اهلل عليه وسلم، وهو كالم اهلل ن   )

 .(تعاىل رت يساويه يشء من كالم املخلوقني، ورت نقو  بخلقه، ورت نخالف مجاعة املسلمني

 الرشح:

، أي: كام قالـذ اجلهميـة واملعت لـة ومـن وافقهـم مـن الشـيعة «ورت نقو  بخلقه»قوله: 

قــالوا بخلــأ القــرآن، وهــه  بدعــة أمجــع الســلف عــىل بطالهنــا، وصيــح  واخلــوارج الــهين

 الكتاب والسنة يرد هه  البدعة. 

 .م يقولون: إن القرآن ليس خملوًقاواأليبعري و ابن كالب وأصحاهب

 .ويقولون: إنه كالم اهلل 
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 .دهم بهل  أنه عبارة عن كالم اهللولكن مرا 

 .ي معنى واحد قائم يف النفساأليبعروإرت فعن الكالم عند ابن كالب و  

واملقصود من هها أن ما يقع يف كت  األيباعرة من أن القرآن كـالم اهلل مـرادهم بـهل   

أنه عبارة أو حكاية عن كالم اهلل، وليس معنى هها أهنم َيعلون احلرف والصـوت املسـمول 

 من كالمه سبحانه وتعاىل، بل هم رت َيعلون كالمه بحرف وصوت مسمول.

 لفظ بالقرآن هل هو خملوق أم رت:مسحلة ال

 وأما مسحلة اللفظ بالقرآن، هل يقا : إنه خملوق أو ليس خملوًقا؟ 

 .مجلة أحدثتها اجلهمية وتكلمذ هبافعن هه  

وكان من طريقة املحققني من أعيـان السـلف كاإلمـام أمحـد رمحـه اهلل النهـى عـن هـه   

مـن قـا  لفظـا بـالقرآن خملـوق، فهـو " اجلملة مطلًقا، وكان يقو  كام يف روايـة أيب طالـ :

 ."جهما، ومن قا : غي خملوق فهو مبتدل

وهه  الرواية وإن تكلم فيها بعض املتح رين إرت أهنا صواب وثابتـة عـن اإلمـام أمحـد،  

وكــان متقــدمو احلنابلــة الكبــار يصــححوهنا، وانترصــ هلــا وصــححها مــن متــح رهيم يبــيخ 

 يها ما هو منكر بل ها عىل قاعدة األئمة يف هها الباب. اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، وليس ف

 .إلطالق إثباًتا أو نفًيا كله غل ومراد اإلمام أمحد رمحه اهلل أن ا

 .: إن اللفظ خملوق، ورت غي خملوقفال يقا  

 .دأ وإليه يعود، وإنه ليس خملوًقابل يقو : إن القرآن كالم اهلل، منه ب 

 لوقة. ويقو : وإن أفعا  العباد خم 

وقا  بعـض أئمـة السـنة املتقـدمني: إن اللفـظ بـالقرآن خملـوق، وأرادوا بـهل : اللفـظ 

 .لوم باإلمجال أن فعل العبد خملوقالهي هو فعل العبد، ومع
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 لـأ "وقد تردد يبيخ اإلسالم يف ثبوت ذلـ  عـن البخـاري، مـع أنـه يف ظـاهر كتابـه  

 كحنه عىل هها القو .  "أفعا  العباد

 

 .، وأرادوا: القرآن نفسه"إن اللفظ بالقرآن ليس خملوًقا" وقا  بعضهم:

 ، مراد صحيح. "إن اللفظ بالقرآن ليس خملوًقا"فمراد حممد بن حييى الههيل بقوله:  

وهه  املسحلة ليس هلا كبي قدر، سواء صح ما نقل عن البخاري أو مل يصـح، وقـد قالـه 

 لوقة. بعض املتقدمني، ومرادهم بهل  أن أفعا  العباد خم

 .وهها مراد، فهها مراد 

مطلًقـا،  فليس من الفقه أن يقا  عمن قا : إن اللفظ بالقرآن خملوق، إنه مبتدل ابتداًعا 

 .وإنام يقا : القو  بدعة

ههيل مبتـدل، وكهل  الههيل ملا قا : اللفظ بالقرآن ليس خملوًقا، رت يقا  كهل : إن ال 

 .بل يقا : القو  بدعة

م رمحــه اهلل ذكــر كــالم اإلمــام أمحــد و الــههيل و البخــاري، وقــا : وإن كــان ابــن القــي 

وأحسنه قو  أيب عبد اهلل البخاري، وهها ليس كـهل ، بـل أحسـنه قـو  اإلمـام أمحـد رمحـه 

 اهلل، وهو أن ي ك هها الباب ويعر بالعبارات الرشعية املحكمة.

 قو  مجاعة املسلمني أن القرآن كالم اهلل:

فعن املسلمني قـد اسـتقر عنـدهم أن هـها القـرآن  «مجاعة املسلمنيورت نخالف »وقوله: 

كالم اهلل، وهلها حتى املعت لة تقو : إنه كالم اهلل، ولكن تقو : إن كالمـه خملـوق، ورت يبـ  

 .صفاتهأن هها من التناقض، فعنه إن كان كالًما له فهو صفة من 

وعبــد اهلل، مــن بــاب إضــافة وأمــا قياســه عــىل قــوهلم: ناقــة اهلل وأرض اهلل وســامء اهلل  

 .باللغة وجهل حتى عىل قياس العقل املخلوق إىل  القه، فهها رت يب  أنه جهل
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هل  فعن  إن قلذ: أرض اهلل فعن األرض ليسـذ صـفة لـه، بـل هـا مفعـو  لـه، وكـ 

 .العبد والناقة فعهنا مفعورتت

 .مه وسمعه؛ فعن هها من باب الصفاتوأما إذا قلذ: علمه وكال 

عن اإلمام أمحد يف مناظراته قا  ألئمة اجلهمية: القرآن من علـم اهلل، فهـل علمـه وهلها ف 

خملوق؟ أي: أن الكالم تبع للعلم، فعن  إن تكلمذ بكالم فعنام تكلمذ هبها الكـالم ألنـ  

 .ل م أن علمه خملوقتعلم ما تكلمذ به، فعن قلتم: إن كالمه خملوق 

 : إن الكـالم معنـى واحـد قـائم بـالنفس! فحراد ابن كالب أن يـدفع هـها الوجـه، فقـا 

 وهها مجع بني النقيضني.
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 حكم التكفي بالهنوب التا دون الكفر:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(ورت نكفر أحًدا من أهل القبلة بهن  ما مل يستحله)

 الرشح:

ن أن هه  اجلملة يستعملها بعـض أصـحاب السـنة واجلامعـة، وهـا مجلـة سملـة، يمكـ

أي:  «ورت نكفر أحًدا من أهل القبلـة بـهن »تفرسها فيكون تفسيك هلا صحيًحا بحن تقو : 

 .رون بآحاد الكبائر، ورت بالكبائرأن أهل السنة واجلامعة رت يكف

ومراد  بالهن  هنا ما دون الكفر، فعن أهل السنة واجلامعة رت يكفرون بـالكبية إرت إن  

 استحل العبد ذل . 

قــد يكفـر بالــهن  وهـو غــي جلملـة ليســذ حمكمـة عــىل الـتامم، فــعن العبـد لكـن هــه  ا

 .مستحل له

قلذ: يا رسـو  اهلل! »وهلها جاء يف حدي  عبد اهلل بن مسعود كام يف الصحيحني قا :  

فسام  ذنًبا، فهها اإلطالق ليس  ،«أي الهن  أكر عند اهلل؟ قا : أن تدعو هلل نًدا وهو  لق 

كـن يعـر بـه بعـض أصـحاب السـنة واجلامعـة، وإذا عـروا بـه فرسـ حسنًا عـىل كـل حـا ، ل

 مرادهم بحن املقصود بهل  الهنوب التا دون الكفر باهلل.

 عنى ارتستحال  الهي يكفر به صاح  الهن :م

 .م من القو  وليس مقاًما من احلا واملقصود بارتستحال  مقا



 

 

199   

إقامته عليها والت امـه هلـا رت  فعذا أقام يبخص عىل ذن  أو كبية من الكبائر مهام كانذ 

يصـح أن يقــا : إنــه مســتحل، إرت إذا أظهــر املعتقــد وصح بحنــه أحــل مــا حــرم اهلل ســبحانه 

 .اىل أو العكس، فعنه يسمى مستحالً وتع

وأما املالزمة للكبية وعدم ارتسـتجابة لنصـح الناصـحني؛ فعنـه حتـى لـو نصـحه مـن  

ا مرًصـا عـىل الكبـية، ورت حجـة لـه يف نصحه واستفاض النصـيحة لـه ومل يسـتج  بـل بقـ

 البقاء عىل هه  الكبية، فعنه مع هها كله رت َيوز أن يسمى مستحاًل.

 

 قو  املرجئة بحنه رت يرض مع اإليامن ذن :

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(ورت نقو : رت يرض مع اإليامن ذن  ملن عمله)

 الرشح:

وهـه  "يخ اإلسـالم رمحـه اهلل يقـو : هه  اجلملة تؤثر عن بعض املرجئـة، وإن كـان يبـ

اجلملة حتكى عن غالة املرجئة، ورت أعلم أحًدا من األعيان املعروفني صح عنـه القـو  هبـه  

نسـبا هـه  اجلملـة  "الِفصل"وأبو حممد ابن ح م يف  "مقارتته"، ولكن األيبعري يف "اجلملة

 .أن هها رت يصح عنه إىل مقاتل بن سليامن، إرت

رمحه اهلل مل يكـن  فًيـا عليـه مـا قالـه األيبـعري و ابـن حـ م أهنـا قـو  فـشيخ اإلسالم  

وينسـ  هـها لــمقاتل بـن سـليامن "لـمقاتل بن سليامن، وهلها قا  يف منهاج السـنة النبويـة: 

 ."عند بعض أهل املقارتت ولكنها رت تصح عنه

 املهه . فهه  مجلة يقا : إهنا تنس  لغالة املرجئة ورت يصح عن معني أنه الت م هها 
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 من أصو  العبادة: اخلوف والرجاء:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

ونرجو للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم ويد لهم اجلنة برمحته، ورت نحمن عليهم، )

 .(ورت نشهد هلم باجلنة، ونستغفر ملسيئهم ونخاف عليهم ورت نقنٍطهم

 الرشح:

قام اخلوف، وعبادته سبحانه وتعاىل عند هها من مقامات العبادة وهو: مقام الرجاء وم

 أهل السنة معترة بثالثة أصو : 

ارتستحقاق، ومن أ ـص مقاماتـه املحبـة، ومعنـى هـها أن اهلل سـبحانه األصل األو : 

وتعاىل ُيعبد وُيسح  وُيدعى وُيتقرب إليه استحقاًقا، أي: لكونه مستحًقا للعبـادة، وهـها هـو 

 أرشف أصو  العبادة. 

 الرجاء، وهو أصل واسع. اي: األصل الث

 .صل واسع أيًضا، أي: واسع املتعلأاخلوف، وهو أاألصل الثال : 

وعليه: فعن من يفرس الرجاء برجاء اجلنة ويكون مدار كالمه إذا ذكر الرجاء عىل مـدار  

 .ة، فال يب  أن تفسي  يكون قاًصااجلنة وثواب اآل ر

حانه وتعـاىل، ورجـاء رضـا  سـبحانه فعن من أ ص مقامـات الرجـاء رجـاء حمبتـه سـب 

 وتعاىل، إىل غي ذل ، ومن مقامات الرجاء رجاء اجلنة. 

ــار مــن اخلــوف الرشــعا الــهي رشعــه اهلل  وكــهل  اخلــوف، فكــام أن اخلــوف مــن الن

 ورسوله، إرت أن من مقامات اخلوف أيًضا اخلوف من سخطه وغضبه سبحانه وتعاىل. 

رت خيتص بـالنعيم أو بالعـهاب املـادي،  "لرجاءاخلوف وا"فيكون فقه ههين األصلني: 

 .حمبته ورضا  أو سخطه وغضبه ومقتهبل بام يتعلأ بام بني العبد وبني ربه من 
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والعبد كام أنـه يرجـو النعـيم يف اجلنـة فعنـه قبـل ذلـ  وأهـم مـن ذلـ  يرجـو حمبـة اهلل  

 {ْضـَوان  ِمـَن اهلل َأْكـَرُ َورِ }سبحانه وتعاىل ورضا ، وهلها قا  سبحانه وتعاىل ملا ذكر النعـيم: 

، فالرضا أعظم من هـها النعـيم الـهي أعـد  اهلل سـبحانه وتعـاىل، وإن كـان طلـ  [72]التوبة: 

 النعيم واخلوف من العهاب مرشوًعا.

ومن هدي أهل السنة أهنم يرجـون للمحسـنني أي: مـن اسـتقاموا عـىل اإليـامن ظـاهًرا 

أ أصـل اإليـامن ولكـنهم اق فـوا مـا اق فـوا مـن وباطنًا، وخيافون عىل املسيئني وهم من حق

 .، ولكن رت يعطلون من مقام الرجاءالكبائر، فهؤرتء املسيئون خُياف عليهم

 .رت أهنم رت يعطلون من مقام اخلوفوأهل اإلحسان وإن كان ُيرجى هلم إ 

 .األصل يف أهل اإلحسان هو الرجاء ولكن 

 .ل اإلساءة هو اخلوفواألصل يف أه 

ن يقرص أهل اإلساءة عىل مقام اخلوف وحد  فال، بل خُياف عليهم ويرجى هلـم، وأما أ 

ُفـوا بِـُهُنوهِبِْم َ َلُطـوا َعَمـاًل }وهلها ملا ذكـر اهلل سـبحانه وتعـاىل العصـاة قـا :  َوآَ ـُروَن اْعَ َ

 .[102]التوبة:  {َصاحِلًا َوآَ َر َسٍيًئا َعَسى اهلل َأْن َيُتوَب َعَلْيِهمْ 

 

 ادة ملعني باجلنة أو النار:حكم الشه

قد يهكر عند هه  اجلمل أنه رت يشهد ملعني بجنة أو نار من أهل القبلة، واألمـر كـهل ، 

 .حد من أهل القبلة بعهاب يف النارأما النار فال يصح أن ُيشهد لوا

وأما اجلنة فعنه ُيشـهد ملـن يبـهد لـه الرسـو  عليـه الصـالة والسـالم باجلنـة، وهـم مـن  

ا صىل اهلل عليه وسلم بهل ، كالعرشة املبرشين باجلنة وغيهم، وهها هـو الـهي عينهم النب

 عليه عامة السلف. 
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وقالذ طائفة من املتقدمني: إن من اسـتفاض ذكـر  وإمامتـه وديانتـه يف األمـة يبـهد لـه 

 .هبعينه باجلنة، وهها قاله بعض املتقدمني من السلف، واجلامهي عىل  الف

  بام ثبذ يف الصحيحني من حدي  أنـس ريض اهلل عنـه مـن وحيتج أصحاب هها القو 

ملا ُمرَّ بجنازة وأثنا عليها  ًيا فقا : وجبذ وجبذ وجبذ، ثم »قوله صىل اهلل عليه وسلم: 

ُمرَّ بجنازة فحثنا عليها رًشا، فقا  النبا عليه الصالة والسالم: وجبذ وجبذ وجبـذ، ثـم 

 . «وأثنيتم عليه رًشا فوجبذ له النار قا : أثنيتم عليه  ًيا فوجبذ له اجلنة،

وهها احلدي  ليس فيه درتلة عىل أن من استفاض الثنـاء عليـه بـاخلي أنـه يعـني باجلنـة، 

حكم مطلأ، رت يل م منه العلم املختص الـهي يتعلـأ بغـي مـن  «وجبذ له اجلنة»فعن قوله: 

 .لم، وإنام يكون هها من املوجبات،أوحا إليه وهو رسو  اهلل صىل اهلل عليه وس

 .وأما أن يكون املوج  معينًا فال

فعن من آمن وصىل وجبذ له اجلنة، ومع ذل  إذا علمته مؤمنًا مصلًيا رت َيـوز لـ  أن  

تشهد له باجلنة، مع أن الصالة موج  للجنـة أعظـم مـن إَيـاب ثنـاء النـاس، وثنـاء النـاس 

لشــهادة بالعــد ، ولكــن هــها يشء مــرد  إىل اهلل بخــي مــن موجبــات اجلنــة، فعنــه نــول مــن ا

 سبحانه وتعاىل. 

 .يه فارتستدرت  باحلدي  ليس جيًداوعل

وهلها فعن عامة السلف رت يرون ذل ، وهناك  الف لفظا بني اإلمام أمحد و حييى بن  

معني، وقد كان حييى بن معني يقو : أنا أقو  عمن قا  عنه النبا صـىل اهلل عليـه وسـلم إنـه 

اجلنة كـحيب بكر: إنه يف اجلنة، ورت أيبهد بهل ، وكان اإلمام أمحد يقو  له: إن  إن قلـذ:  يف

 إنه يف اجلنة فقد يبهدت، فهها  الف لفظا، وكحنه حترز عن كلمة الشهادة بلفظها.
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 التحهير من األمن من مكر اهلل، واليحس من روح اهلل:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(الن عن ملة اإلسالم، وسبيل احلأ بينهام ألهل القبلةواألمن واإلياس ينق)

 الرشح:

 .األمن: هو األمن من مكر اهلل

 .واإلياس: هو اإلياس من روح اهلل 

 .عن ملة اإلسالم هو: األمن املطلأومراد  بام ينقل  

ئس مـن رمحـة اهلل مطلًقـا فهـو فمن أمن مكر اهلل مطلًقا فهو كافر، وكهل  من قن  أو ي 

 .كافر

وأما التقصي يف هها املقام بحن يعرض للعبد قدر  من األمـن الـهي رت يكـون مسـتحكاًم  

عند ، ورت يعٍطل عند  مقام الرجاء ومقام اخلـوف والتعلـأ بـاهلل، فهـها مـن كبـائر الـهنوب، 

 .ملخالفة لرشل اهلل سبحانه وتعاىلويكون من أعام  القلوب ا

ن أكـر الكبـائر اإلرشاك بـاهلل، واألمـن مـن إ"وهلها كان من فقه ابـن مسـعود أن قـا :  

 ."مكر اهلل، واليحس من روح اهلل

 .دون ذل ، فعن األمن واإلياس كهل وكام أن الرشك فيه ما هو أكر وما هو 

فمن أمن مكر اهلل مطلًقا فهو كافر ومن يئس من روح اهلل مطلًقا فهو كافر، ولكـن مـن  

قام رت تنازل أصو  اإليامن من كل وجـه، فـعن هـها عرضذ له أحوا  يف هها املقام أو هها امل
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يشء من أعام  القلوب القاصة التا يوايف العبد هبا ربه عىل أصـل التوحيـد واإليـامن، وقـد 

 يكون بعضها من مقامات املعصية، وبعضها من مقامات الكبائر. 

اليحس هـو أي: الوس  بني مقام األمن ومقام  «وسبيل احلأ بينهام ألهل القبلة»وقوله: 

 األ ه بمقام اخلوف واملحبة والرجاء.

 العمل رت يقع به الكفر عند مرجئة الفقهاء:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(ورت خيرج العبد من اإليامن إرت بجحود ما أد له فيه)

 الرشح:

ظــاهر كــالم أيب جعفــر أن الكفــر رت يكــون إرت بــاجلحود، وهــه  كلمــة سملــة يف معنــى 

 .نة لكون العمل رت يقع به الكفرا، وها متضماجلحود املراد هن

وهها بناًء عـىل أصـل املؤلـف يف مسـمى اإليـامن مـن أن اإليـامن هـو: اإلقـرار باللسـان  

والتصديأ باجلنان، وهها أحد أقوا  املرجئة، وإن كان هو أحسن أقوا  املرجئـة وأقرهبـا إىل 

ن، وتبعه عليه أبو حنيفة وطائفة مـن السنة واجلامعة، وهو القو  الهي قاله محاد بن أيب سليام

أصحابه، وبعض من مـا  عـن مـهه  األيبـعري ومجهـور أصـحابه مـن األيبـاعرة، فـعهنم 

مـالوا إىل مثـل هــها املـهه ، وكــهل  طوائـف مـن املاتريديــة الـهين مــالوا عـن مــهه  أيب 

 منصور املاتريدي.
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 مهه  السلف يف اإليامن والفرق املخالفة فيه:

 اهلل: قا  املصنف رمحه 

واإليامن هو اإلقرار باللسان والتصديأ باجلنان، ومجيع ما صح عن رسو  اهلل صىل اهلل )

عليه وسلم من الرشل والبيان كله حأ، واإليامن واحد أهله يف أصله سواء، والتفاضل بينهم 

 .(باخلشية والتقى، وخمالفة اهلوى، ومالزمة األوىل

 الرشح:

 قو  أيب حنيفة يف اإليامن:

قدمة هه  الرسالة التا كتبها اإلمـام الطحـاوي رمحـه اهلل ذكـر أنـه يقـرر معتقـد أيب يف م

حنيفة وصاحبيه، ومعلوم أن أ ص ما ا ـتص بـه أبـو حنيفـة مـن هـه  املسـائل هـا مسـحلة 

ن اإليامن، فعن الهي عليه اجلامهي من أهـل العلـم واملقـارتت أن أبـا حنيفـة يقـو  بـحن اإليـام

 .باجلنانإقرار باللسان وتصديأ 

ومعنى هها أن العمـل لـيس دا ـاًل يف مسـمى اإليـامن، وهـها القـو  لـيس عليـه أئمـة  

 .عن الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم السنة واحلدي ، وليس محثوًرا

 .أئمة السلف أن اإليامن قو  وعمل بل املحثور عن الصحابة، وعليه عامة 

يف هـه  األمـة يف مسـائل أصـو  والن ال يف مسحلة مسمى اإليامن هو أو  ن ال حصـل  

الدين، وأو  مـن  ـالف يف ذلـ  اخلـوارج، ثـم تـبعهم مـن تـبعهم مـن املعت لـة يف اجلملـة، 

 وحدث ما يقابل بدعة اخلوارج وها بدعة املرجئة.
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 مهه  السلف يف اإليامن:

قو  السلف الهي حكى اإلمجال عليه غي واحـد مـن األئمـة أن اإليـامن قـو  وعمـل، 

يف هها املقام خمتلفة، ولكن ا تالفها من باب ا تالف األلفا ، فالهي عـر  وألفا  السلف

 .واحلدي  هو أن اإليامن قو  وعمل به اجلامهي من أئمة السنة

 .هم بحن اإليامن قو  وعمل واعتقادوعر طائفة من 

 ."قو  وفعل"وعر طائفة منهم البخاري يف صحيحه بحن اإليامن:  

، إىل أمثا  ذل  من اجلمـل "قو  وعمل ونية واتبال للسنة"ن: وعر بعضهم بحن اإليام 

 املحثورة عن بعض أعيان السلف. 

وهه  اجلمل ليس بينها ا تالف عند التحقيأ، بل هـا مجـل متفقـة مـن حيـ  املعنـى، 

ات، وهـو قـوهلم: اإليـامن قـو  وإن كان املحثور عـن مجـاهي مـن السـلف هـو أجـود التعبـي

 .وعمل

 .  اللسانهنا: قو  القل  وقو ومرادهم بالقو  

 .بالعمل: عمل القل  وعمل اجلوارح ومرادهم 

فحما قو  اللسان فبـني، وأمـا عمـل اجلـوارح فبـني، وهـا الرشـائع الظـاهرة كالصـالة  

 -وهـو أصـل اإليـامن عنـد السـلف ومبنـا -والصوم واحلج وأمثا  ذل ، وأما قو  القل  

 فمرادهم به: تصديأ القل . 

قل  فهـو: حركتـه هبـها التصـديأ يف أعاملـه املناسـبة لـه، كاملحبـة والرضـا وأما عمل ال

 .انة إىل غي ذل  من أعام  القلوبواخلوف وارتستع

 وعليه فحصو  اإليامن عىل هها ارتعتبار تكون أربعة:  

 تصديأ القل  وعمل القل  وقو  اللسان وعمل اجلوارح. 
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 -كـالم أكثـر املتـح رين مـن أهـل السـنة وهو الشائع يف-ذكر  الشافعا وأمثاله ماوأما 

من أنه قو  وعمل واعتقاد، فعهنم يريدون بالقو : قو  اللسان، ويريدون بالعمل: األعـام  

 الظاهرة والباطنة، ويريدون بارتعتقاد: التصديأ. 

 فالقصد أن هه  اجلمل املحثورة عن السلف رت  الف بينها يف نفس األمر. 

ف رمحهـم اهلل، وأمجعـوا عـىل أن اإليـامن قـو  وعمـل ي يـد وعىل هها املعنى أمجع السـل

وينقص، وزيادته ونقصانه متعلقة بحصوله األربعة، فليسذ خمتصة بالعمل وحد ، بـل ي يـد 

ويــنقص مــن جهــة األعــام  الظــاهرة، ومــن جهــة األقــوا  إذا مــا فرســ قــو  اللســان بغــي 

 قات متفاضلة.الشهادتني، وي يد وينقص يف أعام  القلوب، بل حتى التصدي

 زيادة اإليامن ونقصانه:

ليس بني أهل السنة نـ ال يف كـون ال يـادة والنقصـان متعلقـة باألركـان الثالثـة األوىل، 

 .سنوا تقرير هها األصل يف التصديأوإنام تكلم بعض أهل السنة واجلامعة ممن أح

فعنه ملـا ومن ذل  ما ذكر  ابن ح م، فعن كالمه يف أصو  الدين ليس عىل وجه واحد،  

قرر مسائل الصفات قا  فيها قورتً مباعًدا للقو  املحثور عن أئمة السلف، وقوله يف هها مـن 

جنس قو  طائفة من املعت لة، وإن كان يهكر مجل األئمـة رمحهـم اهلل، بـل إن يبـيخ اإلسـالم 

 إن القو  الهي قرر  ابن ح م مقارب لقو  طائفة من"رمحه اهلل يف رشح األصفهانية يقو : 

 .يف مسائل الصفات ليس حسنًا ، فتقرير ابن ح م"الفالسفة

ولكن كالمه يف مسائل اإليامن جيد يف اجلملة، إرت أن من أغالطه أنه قـرر أن التصـديأ  

رت يتفاضل، وقد ثبذ عن اإلمام أمحد وغي  من أعيان املتقدمني من السلف أهنـم ذكـروا أن 

ــل ــوم بالرشــل والعق ــها معل ــائل التصــديأ يتفاضــل، وه ــتص بمس ــعن التصــديأ رت خي ، ف

التصديقات الكلية، بل سائر أحكام الرشيعة وإن كانذ تكليًفـا مـن جهـة، لكنهـا مـن جهـة 

 أ رى تكون تصديًقا.
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 اخلوارج واملعت لة رت يرون زيادة اإليامن ونقصانه:

قرر اخلوارج واملعت لة أن اإليامن قو  وعمل، ولكنهم مل يـروا زيادتـه ونقصـانه، وهـها 

حمصـل الفـرق بـني مـهه  السـلف ومـهه  اخلـوارج واملعت لـة، فقالـذ اخلـوارج: إن  هو

مرتكـ  الكبــية يكــون كـافًرا، وقالــذ املعت لــة: إنـه يكــون فاســًقا قـد عــدم اإليــامن، وبنــى 

اخلوارج واملعت لة قوهلم يف مسمى اإليامن عىل قوهلم يف أهل الكبائر، وهها ال تي   طـح يف 

 سفرل عن مسمى اإليامن وليس العك حكم أهل الكبائرارتستدرت  فعن مسحلة 

 أقوا  املرجئة يف اإليامن والرد عليهم:

وأما من قابلهم وهم سائر طوائف املرجئة، فعهنم أمجعوا عىل أن العمل لـيس دا ـاًل يف 

 مسمى اإليامن، وهه  اجلملة ها جامع أقوا  املرجئة. 

أن ": "املقـارتت"كـر األيبـعري يف ثم بعـد ذلـ  ا تلفـذ املرجئـة عـىل أقـوا ، وقـد ذ

، وقد أمجعوا عىل أن أيبد هـه  املقـارتت "مقارتت املرجئة يف مسمى اإليامن اثنتا عرشة مقالة

غلًطا وبعًدا عن السنة واجلامعة ها مقالة اجلهم بن صفوان؛ فعنه قـا : اإليـامن هـو املعرفـة، 

ملرجئة هـو قـو  محـاد بـن أيب ويقاربه يف اجلملة قو  أيب احلسني الصاحلا، وأ ف مقارتت ا

 سليامن. 

ورت يوجد أصل مـن أصـو  الـدين قـد  ـالف فيـه بعـض املعـروفني باإلمامـة والسـنة 

واجلامعة من املتقدمني إرت هها األصل، وإرت فعن كالم السـلف يف الصـفات والقـدر وأمثالـه 

ن أعيـان أئمـة كالم متصل حمكم، وإنام نازل يف هها األصل محاد بن أيب سليامن، وهو إمام مـ

الكوفة، ومن تالميه إبراهيم النخعا، وقد أمجع أهـل العلـم عـىل أنـه مـن املعـروفني بالسـنة 

واجلامعة، ولكنه غل  حني أ رج العمل عن مسمى اإليامن، فهه  البدعـة أو  مـن ابتـدعها 

من أهل السنة واجلامعة هو محاد بن أيب سليامن، ومن جهته د لـذ عـىل أيب حنيفـة ومجـاهي 

 صحابه. أ
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يصــح ارتســتدرت  بــه  وســب  غلطهــم يف مســمى اإليــامن مل يكــن موجبــه  ارًجــا عــام

 .الكتاب والسنة

ومعنى ذل  أن هها القو  مل يكن د ـل عـىل محـاد مـن أصـل  ـارج عـن ارتسـتدرت   

بالرشل، بل كان يستد  عىل مقالته هه  بنـول مـن ارتسـتدرت  الرشـعا وإن كـان اسـتدرتله 

ـاحِلَاِت َكاَنـْذ هَلُـْم }تدرتله بقولـه تعـاىل: غلًطا، وذل  مثل اس ـِهيَن آَمنُـوا َوَعِمُلـوا الصَّ إِنَّ الَّ

، فجعل ذكر العمـل مـع اإليـامن دلـياًل عـىل أن العمـل [107]الكهـف:  {َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُ رتً 

ا ليس دا اًل يف مسام ، ورت يب  أن هـها إيبـكا  بـني ُيـدفع بـه عـن محـاد وأمثالـه أهنـم كـانو

 ينتحلون هها القو  عىل أصو  بدعية. 

ويتحقأ التفريأ إذا نظرت يف أقوا  القدرية أو معطلة الصفات، فعهنم مل يكونوا يبنون 

 .ء من ارتستدرت  باألصو  الرشعيةتعطيلهم عىل يش

وإنام مبنى أقواهلم عىل نول من الشبهات التا د لذ عليهم من املقـارتت الفلسـفية أو  

يستد  بعضهم بام هو من القرآن فهها ليس هو مبنـى أو موجـ  املقالـة يف  نحوها، وإن كان

 مسائل الصفات والقدر وأمثاهلا. 

ومل يكن محاد بن أيب سليامن رمحه اهلل من املعروفني بيشء من أصو  البدل كعلم الكالم 

يف  يهـا اإلمجـال عـن غلـ ونحو ، ولكنه قا  هه  املقالة التا أمجع األئمـة عـىل أنـه  ـالف ف

 .ارتستدرت 

ويراد باإلمجـال هنـا اإلمجـال املتقـدم، أي: أن السـلف قبـل محـاد وهـم طبقـة الصـحابة  

لعمل ليس دا اًل يف مسمى ريض اهلل تعاىل عنهم ومن بعدهم، مل يكن أحد منهم يقو : إن ا

 .اإليامن

 وعــىل هــها قيــل: إن قــو  محــاد بــن أيب ســليامن و أيب حنيفــة وأمثــاهلام خمــالف للكتــاب 

والسنة واإلمجال، وليس من رشط كونه خمالًفا لإلمجال أن رت ُيضـاف محـاد وأمثالـه ممـن قـا  

 بهل  من أصحاب السنة إىل السنة واجلامعة، بل اإلمجال يتحقأ من وجه متقدم. 
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وقد أمجـع السـلف عـىل أن "وهلها نجد أن يبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تارة يقو : 

والقو  الهي عليه اجلامهي من السلف أن اإليامن قـو  "ارة يقو : ، وت"اإليامن قو  وعمل

 .، وكال ارتستعاملني صحيح"وعمل

فعنه إن قا : إن السلف أمجعوا فعنه يعنا اإلمجال املتقدم عىل محاد، وخمالفة محاد هنـا رت  

 .ه  الف اإلمجال املتقدمتعتر؛ لكون

هل  أن محـاًدا وأمثالـه رت خيرجـون عـن وإذا قا : إنه قو  مجاهي السلف، فعنه يعنا بـ 

السنة  روًجا مطلًقا، بـل هـم يعـدون يف أصـحاب السـنة واجلامعـة، وإن كـان قـوهلم بدعـة 

 باإلمجال فضاًل عن كونه غلًطا.

 اجلواب عىل مرجئة الفقهاء يف مسحلة اإليامن:

، فقـد وأما درتئل قو  السلف: إن اإليامن قو  وعمل، فها متواترة يف الكتاب والسـنة

هـو حمصـل أو دا ـل يف ذكر اآلجري يف الرشيعة أن العمل ذكر يف بضع ومخسـني موضـًعا و

 .مسمى اإليامن

وهها استد  به اآلجري يف الرشيعة عىل أن العمل دا ـل يف مسـمى اإليـامن وإن كـان  

 قد ينازل يف بعضه، ولكن الدرتئل متواترة يف كون العمل دا اًل يف مسمى اإليامن. 

 .والسنة مطلًقا تارة ومقيًدا تارةاإليامن يف الكتاب  ويرد اسم

 .أصله ويف مقام آ ر يراد به متامهد به يف مقام اوير 

ـاحِلَاِت }فهو يف مثل قوله تعـاىل:   ـِهيَن آَمنُـوا َوَعِمُلـوا الصَّ ، يـراد بـه [277]البقـرة:  {إِنَّ الَّ

ة واجلامعـة عـن اسـتدرت  األصل عىل الصحيح من التفسيين اللهين أجاب هبـام أهـل السـن

املرجئة كام سيحيف، وهـه  اآليـة وأمثاهلـا هـا أقـوى مـا اسـتد  بـه املرجئـة ورت سـيام الفقهـاء 

 منهم، عىل أن العمل ليس دا اًل يف مسمى اإليامن، وعنها جوابان: 
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: أن هها من باب عطف اخلاص عـىل العـام، وهـه  الطريقـة وإن كانـذ اجلواب األو 

 رت أهنا ليسذ ها الطريقة األجود. صحيحة يف اجلملة إ

: وهو الهي رجحه يبيخ اإلسالم رمحه اهلل: أن اإليـامن هنـا هـو األصـل، اجلواب الثاي

وإذا ذكر األصل فعن العمل يكون رتزًما له، ول ومه لـه يف مقـام رت يسـتل م عـدم د ولـه يف 

لعقل أن ينف  الـالزم عـن اماهيته يف مقام آ ر، فعن ما كان رتزًما يكون تابًعا، ورت يمكن يف 

 .املل وم

وإذا كان العمل رتزًما يف مقام ألصل اإليامن أو ملسـمى اإليـامن مل "قا  يبيخ اإلسالم:  

يل م أن يكون يف سائر املوارد كـهل ، ومل يمنـع ذلـ  أن يكـون دا ـاًل يف مـا هيتـه يف نفـس 

ِهيَن إَِذا ُذكِـَر } األمر، ألنه قد جاء إد اله يف ماهيته صحًيا يف مثل قوله تعاىل: اَم املُْْؤِمنُوَن الَّ إِنَّ

ــ ُلــوَن َ الَّ ــْم َيَتَوكَّ ــْم إِيــاَمنَ ًا َوَعــىَل َرهٍبِ ِهيَن اهللَُّ َوِجَلــْذ ُقُلــوهُبُْم َوإَِذا ُتلَِيــْذ َعَلــْيِهْم آياُتــُه َزاَدْ ُ

الةَ  اء ال كـاة إىل غـي ، فجعل من أصل اإليامن إقـام الصـالة وإيتـ[3-2]األنفا :  {ُيِقيُموَن الصَّ

فعن  [143]البقـرة:  {َوَما َكاَن اهللَُّ لُِيِضيَع إِياَمَنُكمْ }ذل  من األعام  الظاهرة، ومثله قوله تعاىل: 

 .ف فرسوها بصال م إىل بيذ املقدسعامة السل

والنبا صىل اهلل عليه وآله وسلم قا  كام ثبذ عنـه يف صـحيح مسـلم، وإن كـان أصـله  

يامن بضع وسبعون يبعبة، أعالها قو : رت إله إرت اهلل، وأدناها إماطة األذى اإل»متفًقا عليه: 

 . «عن الطريأ، واحلياء يبعبة من اإليامن

فاآلثار النبوية والكلامت القرآنية متضافرة عـىل تسـمية العمـل إيامًنـا، ولـيس يف األدلـة 

هم، وهـو قولـه الرشعية ما يشكل إرت من هها الوجه الهي ذكر  بعض فقهـاء املرجئـة وغـي

احِلَاِت }تعاىل:  ِهيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  ."[277]البقرة:  {إِنَّ الَّ
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 مناقشة متكلمة املرجئة يف تفسيهم اإليامن بالتصديأ:

وأما ارتستدرت  الهي احتج به مجهور متكلمة املرجئة، فهو اسـتدرت  مـن جهـة اللغـة، 

 .وا: اإليامن يف اللغة هو التصديأفعهنم قال

وعىل هها قالوا: اإليامن الرشـعا هـو التصـديأ، ثـم رتبـوا عـىل ذلـ  أن اإليـامن يشء  

 واحد رت ي يد ورت ينقص، وبنوا ذل  عىل مقدمتني:

 أن اإليامن يف اللغة مرادف للتصديأ.املقدمة األوىل: 

 أنه إن كان يف اللغة يراد به التصديأ ل م أن يكون يف الرشـل كـهل  ورتاملقدمة الثانية: 

 يتعدا  إىل غي . 

وكــال املقــدمتني ممــا ينــازعون فيــه، فــعن اإليــامن وإن اســتعمل يف كــالم العــرب مرادًفــا 

 .ه يقع يف بعض السياقات بخالف ذل للتصديأ يف بعض السياقات، إرت أن

 وبينه وبني التصديأ فرق من جهة اللفظ واملعنى ذكر  مجاعة من أهل السنة.  

 ة من وجهني: واجلواب عن املقدمة الثاني

 : الوجه األو 

يف سـائر مـوارد   أنه إذا سلم أن اإليامن يف اللغة مرادف للتصديأ فعنه رت يل م أن يكون

 جبـه اللغـةومعلوم أن املرجئة يسمون العمل إسالًما، مع أن هها مما رت تو يف الرشيعة كهل 

غـة فـيمكن طـرد  عـىل لفام كان مسوًغا أو موجًبا عندهم لتسمية العمل إسالًما مـن جهـة ال 

 .مسمى اإليامن

ــا، بــل الصــالة يف اللغــة  هــا الــدعاء،  فــعذا قــالوا: إن الصــالة رت تســمى يف اللغــة إيامًن

 ؟واإليامن هو التصديأ

قيل هلم: وهـل الصـالة وال كـاة واحلـج واألعـام  الظـاهرة تسـمى يف اللغـة إسـالًما؟  

 فاجلواب: رت. 
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مع أن اإلسـالم اسـم رشعـا باإلمجـال، كاسـم  فيقا : فام الهي سوغ أن تسمى إسالًما

 اإليامن من جهة كونه اساًم رشعًيا؟ 

فتبني أن هها مما رت توجبه اللغة بها ا، بل رت بد فيه من اعتبار تسمية الشـارل، فلـام كـان 

 األمر كهل  تعلأ اسم اإليامن بسائر األعام  عىل هها الوجه. 

 :الوجه الثاي

مـن جتريـد  -ملَِـا د ـل يف أصـوهلم الكالميـة-متكلمة املرجئة أن يقا : إن ما استعمله  

املاهيات إىل صور يفرضـها الـههن رت حقيقـة هلـا يف اخلـارج، ومعنـى هـها الكـالم: أهنـم إذا 

 قالوا: الصالة عمل، والعمل ليس دا اًل يف مسمى اإليامن، إذ اإليامن هو التصديأ. 

 .كلها عمل ينف  عن التصديألظاهرة فعنا نقو : ليس يف األعام  الرشعية ا

أما العمل الظاهر من حي  هو عمـل ظـاهر سـرد عـن التصـديأ فعنـه رت يسـمى إيامًنـا  

 .مجال، وهها مما رت ينازل فيه أحدباإل

والعمل الهي قصد السلف أنه إيامن هو العمـل الرشـعا، وهـو العمـل الـهي أوجبـه  

يـذ، إىل غـي ذلـ ، وإرت فـاألعام  الشارل أو ندب إليـه، كالصـالة والصـيام والطـواف بالب

 العادية كلع  بنا آدم وحركتهم رت تسمى إيامًنا. 

فالصالة رت يمكن أن تكون رشعية وها سردة عن التصديأ بالبـاطن، وهـو التصـديأ 

بحن هه  الصالة أوجبها اهلل، وأن اهلل أوجبها أربع ركعات مثاًل كصالة الظهر، وأنـه رشعهـا 

ا  فيهـا كـها وأركاهنـا كـها، ويتعبـد هبـا إىل القبلـة، وأن مـن رشطهـا يف هها الوقذ، وأنه يقـ

اإل الص واإليامن؛ فعن هه  وإن كانذ أعامرتً ظاهرة كالركول والسجود والقيـام والقـراءة 

 .ي ذل  إرت أهنا متعلقة بالتصديأإىل غ

 وهلها لو أن أحًدا صىل صالة الظهر مخًسا فعن عمله يسمى بدعة وضـالرتً، ومـن صـىل 

صالة وقا : إن الصالة ما رشعها اهلل وإنام ها مـن أقـوا  الفقهـاء، فهـها يكـون كـافًرا، ورت 

 تكون صالته رشعية. 
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فتحقأ من هها أن سائر األعام  الظاهرة الرشعية ليسذ ها سرد أعام  ظاهرة منفكـة 

 عن التصديأ. 

حيـ  هـو لـيس وقد تفطن بعض أئمة املرجئة من املتكلمني هلـها، فقـالوا: العمـل مـن 

 إيامًنا.

فيقا : العمل من حي  هو عمل إذا مل يكـن لـه وجـود يف اخلـارج رت يمكـن أن يسـمى 

أي: كحقيقـة -إيامًنا عند أحد  مـن املسـلمني، فهـم يقولـون: الصـالة مـن حيـ  هـا صـالة 

 ليسذ إيامًنا.  -سردة وعمل ظاهر

نـاك أحـد مـن املسـلمني فيقا : احلقيقة املجردة عن التصديأ رت يلتفذ إليهـا، ولـيس ه

 يصيل هه  الصالة. 

وهلها لو أن اإلنسان أثناء لعبه أو رياضته مثاًل أتى بحركة تشاكل حركة الركول مل ُيسـم  

راكًعا يف الرشل وعمله هها رت يسمى إيامًنا، لكن لو أدى ذل  دا ل ركن من أركان الصالة 

 .كون ركوًعا رشعًيا ويسمى إيامًنافعنه ي

ا أن األصـو  الرشـعية والعقليـة واللغويـة إذا سـلمنا أهنـا تـد  عـىل أن فتحقأ من هه 

 اإليامن مرادف للتصديأ، فعن كل ما تضمن التصديأ وحتقأ به فعنه يسمى إيامًنا. 

وهلها فعن الصالة وإن كانذ عماًل ظاهًرا من جهة، إرت أن فيها تصديقات وفيهـا أعـام  

وامتنـع أن يكـون اإليـامن  امتنـع أن تكـون إسـالًما، قلوب. ويقا : إذا مل تكن الصـالة إيامًنـا

 .تصديًقا

وعليه فعن قوهلم: إن العمل ليس دا اًل يف مسمى اإليـامن ألن اإليـامن هـو التصـديأ،  

يعتر مناقًضا للعقل فضـاًل عـن خمالفتـه للرشـل، فعنـه مبنـا عـىل مقدمـة مفروضـة يفرضـها 

إيامًنـا يمكـن جتريـد  عـن التصـديأ، الههن، وهـا: أن العمـل الظـاهر الـهي سـام  السـلف 

 وليس األمر كهل . 
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فعن قالوا: إن التصديأ الهي يف الصالة يسمى إيامًنا، واحلركة الظاهرة رت تسمى إيامًنا؟ 

قيل: هـها فـرض يفرضـه الـههن ورت وجـود لـه يف اخلـارج، فعنـه إذا جتـرد هـها العمـل عـن 

 يوجـد يف اخلـارج إرت حركـة يقصـد هبـا التصديأ مل يسٍم صالة ورت ركوًعا ورت سـجوًدا، ورت

 .تعبد أو حركة رت يقصد هبا التعبدال

أما وجود حركة يف اخلارج يقا  إن تصديقها إيامن، وأمـا هـا مـن حيـ  هـا فليسـذ  

ــا، فهــها، فــعن مــن حنــى ظهــر  إمــا أن يكــون راكًعــا هلل ســبحانه وتعــاىل يف صــالة مــن  إيامًن

 وموج  احتاجه من أجله. الصلوات، وإما أن يكون فعل ذل  لغرض 

 ومعلوم أن األو  يسمى عمله إيامًنا، والثاي رت يسمى إيامًنا. .

 :الدليل عىل أن العمل من اإليامن

ومن أ ص ما يستد  بـه السـلف عـىل كـون العمـل دا ـاًل يف مسـمى اإليـامن، بـل إن 

كـهل ؛  قلذ: إنه أرشف حدي  استد  به السلف عىل هه  املسـحلة مـن السـنة، فـعن األمـر

حدي  ابن عباس ريض اهلل عنهام يف حدي  وفد عبد القيس فعنه صىل اهلل عليه وسلم قـا : 

آمركم باإليامن باهلل وحد ، أتدرون ما اإليامن باهلل وحد ؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلـم، قـا : »

رمضان، يبهادة أن رت إله إرت اهلل وأن حممًدا رسو  اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء ال كاة، وصوم 

 .إىل آ ر احلدي  «وأن تؤدوا مخًسا من املغنم. . 

وقــد روا  مســلم مــن حــدي  أيب ســعيد اخلــدري ريض اهلل عنــه مفــرًدا، واتفــأ عليــه  

 الشيخان من حدي  ابن عباس ريض اهلل عنهام. 

د عبـد القـيس صيـح يف أن العمـل فـالعلم بحدي  و فهها احلدي  املعروف عند أهل

ن، بل صيح يف أن العمل أصل يف اإليـامن كـام جعلـه النبـا صـىل اهلل دا ل يف مسمى اإليام

 «بنا اإلسالم عىل مخس»عليه وسلم أصاًل يف اإلسالم، كام يف حدي  ابن عمر املتفأ عليه: 

وذكر املباي األربعة بعد الشهادتني، وكهل  ملا ذكر اإلسالم يف حدي  جريل املتفـأ عليـه، 
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الشهادتني وذكـر بعـد ذلـ  العمـل، ففرسـ اإليـامن يف حـدي  عبـد وهنا ملا ذكر اإليامن ذكر 

 القيس بام فرس به اإلسالم يف حدي  ابن عمر وأمثاله. 

وأما ف  هها عن هها يف حا  واحد، فهها من فرضـيات الـههن التـا رت وجـود هلـا يف 

 اخلارج.
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 موافقة قو  السلف للرشل والعقل واللغة:

ن قو  وعمل، هو الهي توجبه اللغة، حتى ولـو فرسـ قو  السلف رمحهم اهلل: إن اإليام

اإليامن بالتصديأ، فعن اللغة توج  ذل  من هها الوجه، فال يتحقأ التصديأ الرشـعا إرت 

 بالعلم. وكهل  يوجبه العقل، فعن ما صح تسميته إسالًما من األعام  صح تسميته إيامًنا. 

عام  إسالًما لكـون املنـافأ يـحيف وقد غل  بعض املرجئة فظنوا أن السلف إنام سموا األ

هبا بخالف اإليامن، ورت يب  أن املنافأ يسمى مسلاًم ورت يسمى مؤمنًا، ولكن ليس هـها هـو 

املوج  للتسمية باإلسالم ومنع اإليامن، وإنام ذل  من جهة أن اإليامن أصله يف القل  وأنه 

 أ ص باألعام  الباطنة، وأن اإلسالم أ ص باألعام  الظاهرة. 

فهها هو حمصل ما ذه  إليه أئمة السلف رمحهم اهلل، وتبـني مـن هـها أن قـوهلم موافـأ 

 للرشل وللعقل وللغة.

 أعام  القلوب دا لة يف مسمى اإليامن عند أكثر املرجئة:

هـو قـو  جهـم بـن صـفوان: أن  ومقارتت املرجئة املتقدمة والتا تبـني أن أيبـدها بـالءً 

 .شكل عليهم مسحلة أعام  القلوب، تاإليامن هو التصديأ أو املعرفة

 .  القلوب دا اًل يف مسمى اإليامنومجاهي املرجئة َيعلون ما هو من أعام 

وهلــها ملــا فرســ األيبــعري مقالــة جهــم بــن صــفوان ومقالــة أيب احلســني الصــاحلا يف  

 مقصودهم باملعرفة فرس ذل  بام هو من أعام  القلوب مع املعرفة القلبية. 

يف مســمى اإليـامن؛ لــ م مـن هــها أن يكـون العمــل الظـاهر دا ــاًل يف وإذا كـان دا ـاًل 

مسمى اإليامن، فعن ما كان موجًبا لد و  األعام  الباطنة عندهم يف مسمى اإليـامن، يكـون 

 .يأموجًبا لد و  األعام  الظاهرة، فعن عمل القل  ليس هو التصد
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القلــوب دا ــاًل يف مســمى وإذا قــالوا: اإليــامن هــو التصــديأ، وجعلــوا مــا هــو مــن أعــام   

اإليامن، ل م من ذل  أن َيعلوا ما هو من أعام  اجلوارح دا اًل يف مسـمى اإليـامن، بـل لـ م 

 من ذل  أن تكون أعام  اجلوارح كلها دا لة يف مسمى اإليامن.

 حقيقة اخلالف بني أهل السنة ومرجئة الفقهاء يف اإليامن:

هي قاله محاد بن أيب سـليامن و أبـو حنيفـة ومن مسائل هها الباب وأصوله: أن القو  ال

وبني القو  الـهي عليـه رمحهام اهلل جعل كثًيا من أهل العلم يتكلمون يف نوعية اخلالف بينه 

 .عامة السلف

فالشــارح ابــن أيب العــ  رمحــه اهلل يقــو : إن اخلــالف صــوري بــني أيب حنيفــة رمحــه اهلل  

محـاد بــن أيب سـليامن يقـورتن: إن مرتكــ   ومجـاهي السـلف، وهـها باعتبــار أن أبـا حنيفـة و

الكبية ليس خملًدا يف النـار، وَيعالنـه حتـذ املشـيئة، ويقـران بعـهاب مـن يعـهب مـن أهـل 

 الكبائر. ونقو : نعم. 

قا  بعض احلنفية: إنه  الف صوري، وقا  بعضهم: إنه  ـالف لفظـا، أي: رت ثمـرة 

ظــر اخلالفيــة فيقولــون: واخلــالف لــه، وهلــها يــهكر األصــوليون يف كتــبهم بعــض مســائل الن

 لفظا، أي: ليس له ثمرة. 

إن أكثـر "، وقـا  مـرة: "بحن اخلالف مجهـور  لفظـا"وقد قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل: 

، ومـراد  بـحن أكثـر  لفظـا أي: أن محـاًدا يقـر "اخلالف بـني محـاد واجلمهـور  ـالف لفظـا

لدنيا من جهة احلدود، وكـهل  بوجوب الواجبات وأصو  الرشائع، ويعطيها أحكامها يف ا

يف اآل رة عىل ما قرر  أئمة السلف أمجعني، وإنام رت يسٍما هه  األعام  الظاهرة إيامًنا، ومـن 

هنــا كــان أكثــر اخلــالف لفظًيــا، وهبــها يتبــني للنــاظر يف هــه  املســحلة مــاذا يقصــد بــالقو  إن 

 اخلالف فيها لفظا. 

 وأما من جهة الفرق فهو من وجو : 
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وهومن أ صها: أن عدم تسمية العمل الظاهر إيامًنـا خمـالف للكتـاب والسـنة،  :األو 

فعن اهلل سامها إيامًنا، ومنع تسميتها إيامًنا خمالفة للكتـاب والسـنة مـن حيـ  التسـمية، وعليـه 

فثمرة اخلالف هـا أن هـها القـو  خمـالف للكتـاب والسـنة، ورت يلـ م بالرضـورة أن تكـون 

 ها الوجه. الثمرة مسحلة عملية من ه

: أن محاًدا وأمثاله يقولون: إن اإليامن واحد، فال َيعلون العمل ممـا حيصـل الوجه الثاي

به ال يادة والنقصان، وهها هو املقطول بـه يف قـو  محـاد بـن أيب سـليامن و أيب حنيفـة رمحهـام 

 اهلل.

امن وبعــض أهــل العلــم يعــرون فيقولــون: إن محــاًدا وأبــا حنيفــة رت يقولــون بــحن اإليــ 

 يتفاضل، وهها مما يكرر  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل. 

وهناك مسحلة دون األوىل يف التحقأ يف كوهنا مههًبا لـحامد بن أيب سـليامن، وهـا: هـل 

 محاد يقو : إن اإليامن واحد مطلًقا، رت ي يد ورت ينقص كام هو قو  املرجئة؟

قــو  محــاد وقــو   ومــن الفــرق بــني"َيــ م يبــيخ اإلســالم رمحــه اهلل بــهل  ويقــو :  

اجلمهور: أن محاًدا وأمثاله رت َيعلون اإليامن متفاضاًل، وَيعلون أهل اإليامن يف إيامهنـم عـىل 

 .  "حا  واحدة

 .، وإرت فعن هها من رتزم قو  محادوهها ينبنا عىل صحة النقل عنه

لكن من املعلوم أن لوازم املهاه  ليس بالرضورة أن تكون مـهاهًبا تضـاف إىل أعيـان  

القائلني بحصل املهه ، وهلها ُي دد يف هـها اإلطـالق، فهـو وإن كـان َُيـ م بكونـه رت َيعـل 

 العمل موجًبا ل يادة اإليامن، لكن هه  مسحلة دون اإلطالق. 

: أنه عىل طريقة محاد و أيب حنيفة رت يكفر العبد ب كـه لألعـام  الظـاهرة، الوجه الثال 

 ، أو كان تركه لبعض أعياهنا. سواء كان تركه جلنس األعام  الظاهرة
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هجـر  لـه كفـر،  هها مع أن اإلمجال منعقد عىل أن من هجر جـنس العمـل الظـاهر فـعن  

وهها مهه  مستقر عند متقدما أئمة السلف املخـالفني لــحامد بـن أيب سـليامن، وقـد ذكـر 

 هها الفرق من متح ري املحققني اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل. 

هه  املسحلة يهكر عن يبيخ اإلسالم مـا هـو خمـالف لـهل ، ولـيس وبعض من تكلَّم يف 

األمر كـهل ، بـل رت يبـ  أنـه يـرى أن مـن قامـذ عنـد  القـدرة واإلرادة املوجبـة حلصـو  

املقدور واملراد، ومع هها كله هجر جنس العمل فام ركع هلل ركعة، ورت سجد له سجدة، ورت 

 زكاة، فعن هها رت يكون إرت كافًرا. صام له يوًما، ورت أتى البيذ احلرام، ورت أدى 

كام روا  اخلال  وغـي  بسـند  -وهو من أعيان املتقدمني-وقد قا  إسحاق بن إبراهيم 

غلذ املرجئة حتى كان من قوهلم: أن من تـرك الصـالة والصـيام وال كـاة واحلـج "صحيح: 

 -مقـر عنـدهمأي: رت يكفـر ألنـه -وعامة الفرائض من غي جحود هلا رت نكفر ، إذ هو مقـر 

، وكلمة إسحاق هه  ها أحسن كلمة أثرت عـن "فهؤرتء الهين رت يب  عندي أهنم مرجئة

 املتقدمني يف هه  املسحلة التا تكلَّم فيها كثي من املتقدمني واملتح رين. 

وبنحو هه  الكلمة جاء عن سفيان بن عيينة، وقـد حكـى اآلجـري و أبـو عبـد اهلل ابـن 

 حلة.بطة اإلمجال عىل هه  املس

 مسائل يف اإليامن ومنهج السلف:

 طرق معرفة إمجال السلف عىل تكفي تارك جنس العمل: 

 وإمجال السلف عىل هه  املسحلة يعرف من عدة طرق: 

 : أن العمل عندهم أصل يف اإليامن، وملا كان أصاًل فعن عدمه كفر. الطريأ األو 

مـن الكفـر البـاطن، وهـها  : أن هجر جنس العمـل رت يكـون إرت مـع نـولالطريأ الثاي

ــر بــاألعام  الظــاهرة ولكــن لــدرتلتها عــىل كفــر بــاطن؛ ألنــه بعمجــال  لــيس معنــا  أنــه رت ُيكفَّ



 

 

221   

املسلمني وبرصيح العقل أنه رت يمكن أن نقو : إن هـها كـافر يف نفـس األمـر بعمـل ظـاهر، 

احلكـم  أي: يف-ويكون يف نفس األمر مؤمنًا يف الباطن، بـل مـن ثبـذ كفـر  يف نفـس األمـر 

ووا  ربه بالكفر الظاهر فـال بـد أن يكـون يف البـاطن كـافًرا، ومـا يبقـى معـه مـن  -الرشعا

العلم واملعرفة الباطنة، فها من جنس العلم واملعرفة التا تقـع لكثـي مـن الكفـار يف بعـض 

 مسائل الربوبية، أو كحاهلم إذا ركبوا يف الفل  دعوا اهلل خملصني له الدين، إىل غي ذل . 

: أنه جاء عن اجلامهي مـن أهـل احلـدي  أهنـم يكفـرون تـارك الصـالة، الطريأ الثال 

 فد   ذل  من باب أوىل عىل أهنم يههبون إىل كفر تارك جنس العمل. 

وهها الوجه وإن مل يل م به حتقـأ اإلمجـال، إرت أنـه ُيعلـم بـه معنـًى مهـاًم يف هـه  املسـحلة 

كفـًرا بعمجـال السـلف، فـعن قولـه غلـ  ورت بـد؛ وهو: أن من قا  إن ترك جنس العمل ليس 

التكفـي بـ ك  -ورت سـيام مـن أهـل احلـدي -ألنه قـد جـاء عـن كثـي مـن أعيـان املتقـدمني 

الصالة، فكيف يقا  مع هها: إن إمجال السلف منعقد عىل أن ترك العمل مطلًقا ليس كفـًرا، 

 مع أهنم كفروا تارك الصالة؟ 

تحقـأ اإلمجـال بـه؛ ألنـه مبنـا عـىل مسـحلة تكفـي تـارك وإنام يتحقـأ هـها املعنـى ورت ي

 الصالة: هل ها من معاقد اإلمجال أم رت؟ 

 .بني جنس العمل وبني آحاد  فرًقا والتحقيأ أن

، فمـن عـدم "الصـالة وال كـاة والصـيام واحلـج"فحما جنس العمل وأركانـه األربعـة:  

 رت يكون إرت كافًرا.جنس العمل بحصوله األربعة التا ها أصو  الفرائض؛ فهها 

 :حكم تارك الصالة

وأما من ترك ما دون الفرائض األربـع مـن الواجبـات الظـاهرة فـعن هـها لـيس بكـافر، 

وإنام تنازل السلف رمحهم اهلل يف األركان األربعة، ومل حي  اإلمجال منضبًطا أو غـي منضـب  

 .لة الصالة وحدهاإرت يف مسح
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عنه حممد بن نرص املـروزي بعسـناد متصـل إليـه،  فعن إسحاق بن إبراهيم كام ذكر ذل  

 .ن اإلمجال عىل أن ترك الصالة كفرحيكيا اوذكر  عن أيوب السختياي؛ كان

مضذ سنة رسو  صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه مـن بعـد  إىل "وكان إسحاق يقو :  

 ."زماننا هها أن من أدركته فريضة فام أداها إىل أن  رج وقتها فعنه يكون كافًرا

 ."ترك الصالة كفر رت خيتلف فيه"ويقو  أيوب السختياي:  

ومن هنا قا  طائفة من أصحاب اإلمام أمحد وبعض أهل العلم: إن ترك الصـالة كفـر  

 باإلمجال، وزعموا أنه مل خيالف يف ذل  إرت بعض املتح رين.

 .الة ليس من معاقد اإلمجال البنيوالصحيح أن الكفر ب ك الص 

إذا استعمل يف مسـائل أصـو  الـدين أريـد بـه اإلمجـال التـام الـهي تكـون  فعن اإلمجال 

خمالفته بدعة وضاللة، كقول : إن السلف أمجعوا عىل أن اإليامن قو  وعمل، وأمجعـوا عـىل 

 إثبات الصفات، وأمجعوا عىل أن اهلل  لأ أفعا  العباد، إىل غي ذل . 

 .قطعا فعن األمر ليس كهل لالزم الفمن قا : إن ترك الصالة كفر باإلمجال ا

مـا  ألنه جاء عن طائفة من املتقـدمني كــمكحو  و ال هـري و مالـ  و الشـافعا أهنـم 

 .كانوا يرون ترك الصالة كفًرا

كان أصحاب حممد رت يرون يبيًئا مـن العمـل تركـه كفـر "وأما قو  عبد اهلل بن يبقيأ:  

 .، فهها صحيح عن عبد اهلل بن يبقيأ"إرت الصالة

يب  أن ال هـري و مالًكـا رمحهـام اهلل أعلـم بالسـنن واآلثـار مـن عبـد اهلل بـن  ولكن رت 

 .اد وحتصيل حصله عبد اهلل بن يبقيأيبقيأ، وإن كان متقدًما عليهام، فهها اجته

وهها اإلمجال الهي يهكر  عبد اهلل بن يبـقيأ ويـهكر  غـي ، إذا سـٍما إمجاًعـا سـكوتًيا  

هاه  األصوليني أن اإلمجال السـكويف حجـة، ولكنـه كان ممكنًا، ومعلوم أن الصحيح من م

 ليس حجة قطعية. 
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فالقو  الراجح هـو أن تـرك الصـالة كفـر، ودليـل هـها القـو  ظـاهر الكتـاب وظـاهر 

السنة، وإن كانذ درتلة السنة أ ص من درتلة الكتاب، ومن أ ص درتئل السنة قو  النبـا 

 . «فر ترك الصالةبني الرجل وبني الرشك والك»صىل اهلل عليه وسلم: 

وأيًضا من درتئل كون ترك الصالة كفًرا أنـه ظـاهر مـهه  الصـحابة، فلـم يصـح عـن 

ح بـحن تـرك الصـالة لـيس كفـًرا، ولكـن حتقـأ أن مجاعـة مـن  صحايب من الصـحابة أنـه صَّ

حوا بكون ترك الصالة كفًرا، وذكر ابن يبقيأ أنـه مل خيـالف فيـه أحـد، فيكـون  الصحابة صَّ

 .ويسمى إمجاًعا سكوتًيا رت قطعًياحسنًا،  هها استدرترتً 

ألن اإلمجال القطعا يكـون حجـة رتزمـة، ومـن اجتهـد بخالفـه فقـد قـا  بدعـة، وإذا  

اجتهد ستهد بخالفه سما اجتهاد  غلًطا وبدعة، ورت َيـوز ألحـد  مـن بعـد  أن يقلـد  فيـه، 

قوله بدعة، وأنـه قـو   وعىل هها يل م أن قو  من يقو  إن ترك الصالة ليس كفًرا؛ أن يكون

خمالف لرصيح الكتـاب والسـنة، ويلـ م أن يكـون هـها القـو  رت جتـوز متابعتـه ورت اعتبـار  

 كسائر البدل. 

ومل يكن قدر هه  املسحلة عند مجاهي السلف كهل ، وإن كان إسحاق قد نقـل اإلمجـال 

زماننـا هـها، مـع أنـه  لكنه يباذ يف حتصيل اإلمجال، ورت سيام أنه قا : من زمان رسـو  اهلل إىل

 .يصح قرص املخالفة عىل املتح رين يعلم أن مالًكا و ال هري و مكحورتً قد  الفوا، ورت

ثم لو كانذ املسحلة من معاقد اإلمجال لشال ذلـ  يف كـالم أئمـة السـنة، كاإلمـام أمحـد  

 ة. وغي ، فعنه مل ينطأ باإلمجال أبًدا، بل الرواية عنه خمتلفة يف تكفي تارك الصال

وقد غل  بعض املالكية والشافعية عىل الشافعا و مالـ  رمحهـام اهلل يف هـه  املسـحلة يف 

قوليـه:  بعض مواردها، لكنهم مل يغلطوا يف أصلها، فعن األصل يف مهه  الشـافعا وأصـح

 .أن ترك الصالة ليس كفًرا

هـة وإذا قيل هها فـعن اجلامهـي مـن أهـل احلـدي  عـىل أنـه كفـر، وهـو الـراجح مـن ج 

 ارت تيار، وعليه ظاهر الكتاب والسنة، وظاهر مهه  الصحابة.
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 :اخلالف يف تكفي تارك ال كاة

أما مسحلة ال كاة فلم يهكر أحد من السلف أن فيها إمجاًعا، ودعوى اإلمجال فيها غلـ ، 

وغـي ، فقـالوا: إن فيهـا  وقد د ل عىل بعض املتح رين من أهل العلـم مـن أصـحاب أمحـد

 .إمجاًعا

ومح ههم يف هها اإلمجال قتا  أيب بكـر ريض اهلل تعـاىل عنـه ملـانعا ال كـاة، ومـا ذكـر   

أبو عبيد وأمثاله من املتقـدمني: أن الصـحابة أمجعـوا عـىل قتـا  هـؤرتء وأهنـم كـانوا يـروهنم 

مرتدين، وهها  ل  يف املسحلة، فـعن تـرك ال كـاة املجـرد عـن اجلحـد هلـا أو القتـا  عليهـا مل 

 عىل كونه كفًرا، وذل  ك ك آحاد الناس أن يؤدي زكاة ماله.  َيمع السلف

 .، وبني من تركها وقاتل عىل تركهاوثمة فرق بني من ترك ال كاة

وهلــها كــان أئمــة املدينــة النبويــة كاإلمــام مالــ  و ال هــري وأمثــاهلم، وأئمــة العــراق  

، يـههبون إىل أن تـرك كـالثوري واإلمـام أمحـد وأمثـاهلم، وأئمـة الشـام كــاألوزاعا وأمثالـه

 ال كاة ليس كفًرا، ولكنهم قرروا أن املقاتلني عىل منعها كفار. 

 .أبو عبيد ومجاعة اإلمجال عىل ذل وقد حكى 

وهها اإلمجال ليس يف املحثور عن السلف ما يشكل عليه، وهو التفريأ بني تـرك ال كـاة  

   وبني تركها مع املقاتلة، فمن تركها مع املقاتلة فهو كافر.

 فعن قيل: هل كفر بال ك، أم كفر باملقاتلة؟ 

 .ل م تكفي كل من قاتل من البغاة فعن قلذ: إنه كفر باملقاتلة،

 وإن قلذ: كفر بال ك، قيل: فاملقاتلة ليسذ رشًطا.  
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فيقا : هها فرض يفرضه الههن، وهو إنام كفر هبام، أي: بـاجتامعهام، وإرت فـعن املقاتلـة 

ر، والـ ك وحـد  كـ ك آحـاد املسـلمني الـهين مل يقـاتلوا رت يسـتل م وحدها رت تستل م الكف

الكفر، نعم. هها ذه  طائفة من السلف إىل كونه كفًرا، وهو إحـدى الـروايتني عـن اإلمـام 

أمحد، وذهـ  مجـاهي السـلف إىل أنـه لـيس كفـًرا، ويقـو  اإلمـام أمحـد رمحـه اهلل يف الروايـة 

 ."ر إرت الصالةليس يشء من العمل تركه كف"األ رى: 

واملقصود من هـها: أنـه مل يقـل أحـد مـن أهـل العلـم: إن تـرك ال كـاة ترًكـا سـرًدا عـن  

املقاتلة كفر باإلمجال، ولكن رت ُينتقد من جعله كفًرا، فعن القو  بكونه كفـًرا قالـه طائفـة مـن 

 السلف وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد رمحه اهلل.

 :وم واحلجاخلالف يف تكفي تارك الص

وأما الصوم واحلج فقد ذه  طائفة من السلف إىل أن ترك الصوم كفر، وذه  طائفـة 

من السلف إىل أن ترك احلج كفر، واجلامهي من السلف واخللف عىل أن ترك الصوم وحـد  

 أو ترك احلج وحد  ليس كفًرا. 

 .ورفع عند كثي من املتح رين ورت يب  أن مسحلة اإليامن قد حصل فيها  فض

فصار بعضهم وإن سموا العمل إيامًنا لكنهم رت َيعلونه أصاًل يف اإليامن، فال يكفـرون  

تارك جنس العمل، فمن تـرك الصـالة والصـيام وال كـاة واحلـج ستمعـة رت َيعلونـه كـافًرا، 

 وفوق ذل  يقع من بعضهم أهنم َيعلون هها مههًبا لسائر السلف. 

 .هها من الغل  ورت يب  أن

  إن هها مهه  لسائر السلف مع يبهرة الن ال بني السلف يف هـه  املبـاي إذ كيف يقا 

 األربعة كل عىل حدة؟! 

 .حثور إنام هو يف ترك الواحد منهاوهها الن ال امل

 .عن أحد من السلف أنه مل ير كفر  وأما من مجع تركها فلم ينقل 
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سـنة أو ألئمـة ولو أن أصـحاب هـها القـو  قـالوا: إن هـها هـو أحـد القـولني ألهـل ال 

السلف لكان هها مما يمكن أن يقع فيه بعض التحويل، لكن أن يقا : إن تركها ستمعـة لـيس 

ح طوائف من السلف بحن تـرك الواحـد منهـا يكـون كفـًرا،  كفًرا عند السلف، مع أنه قد صَّ

كقو  مجاهيهم: إن ترك الصالة كفر، وقو  طائفة منهم: ترك ال كـاة كفـر، إىل غـي ذلـ ؛ 

 ها قو  رت يب  أن فيه يبيًئا من ال يادة. فه

وقابل هها القو  قو  من يقو : تـرك الصـالة كفـر باإلمجـال، وقـو  مـن يقـو : تـرك 

 ال كاة كفر باإلمجال، أو من يقو : ترك الصوم أو احلج كفر باإلمجال.

 :طرق حتصيل مهه  السلف

 وهنا مسحلة مهمة وها: كيف يمكن حتصيل مهه  السلف؟ 

أن الطريقة املعترة عند املحققني من أرباب السـنة واجلامعـة هـا أن مـهه  واجلواب: 

السلف ُيعرف بححد وجهني، واسـتعمل بعـض املتـح رين مـن متكلمـة الصـفاتية املعظمـني 

 للسنة واجلامعة وبعض الفقهاء طريًقا ثالًثا هو الهي يستعمله املعاصون. 

يل: بَم ُيعرف مهه  السلف، ليعلم أن فعن ق"يقو  يبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

مهه  السلف الـهي يضـاف إلـيهم يكـون رتزم ارتتبـال، وإذا قيـل يف مسـحلة: إهنـا مـهه  

للسلف، فعن معنى هها أهنا من معاقد إمجاعهم، وأن هـها مـن الـدين الـالزم الـهي رت جتـوز 

 خمالفته أو ارتجتهاد بخالفه، ويكون سائر ما  الفه بدعة. 

 هبهم عىل هها الوجه ُيعرف بححد طريقني: ثم قا : ومه

: إما بالنقل املتواتر عن أعياهنم، ورت ُيعلم عن أحد من األعيان ما خيالف الطريأ األو 

 هها النقل. 



 

 

227   

بمعنى: أن يسـتفيض عـن أعيـان السـلف التعبـي بجملـة، كقـوهلم مـثاًل: اإليـامن قـو  

آن ليس خملوًقا، فهه  مجـل مستفيضـة وعمل، وكقوهلم: أفعا  العباد خملوقة، وكقوهلم: القر

 عن السلف، ومل ينقل عن السلف يف ذل   الف. 

عـن يشء مـن  -أي: املعتـرين واملحققـني-: بهكر علامء اإلسالم الكبـار الطريأ الثاي

، ورت يب  أن هها الوجه إنـام ينـتظم إذا مل ُيعـرف عـن أحـد "هه  املسائل أنه مهه  للسلف

بعـض الكبـار، وإرت صـار هـها مـن التحصـيل املظنـون، كقـو   من السـلف خمالفـة ملـا ذكـر 

، ومعلــوم أن إســحاق مــن "أمجــع النــاس مــن زمــان رســو  اهلل إىل زماننــا هــها"إســحاق: 

األكـابر، لكـن مل نقـل: إن نقلـه لإلمجــال قطعـا؛ لكـون املخالفـة قــد ظهـرت ممـن هـم أجــل 

   . فههان الطريقان هبام ُيعرف مهه  السلف."كـال هري وأمثاله

واستعمل كثـي مـن املنتسـبني إىل السـنة واجلامعـة مـن "ثم قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل: 

أصحاب الكالم، وبعض الفقهاء من أصحاب األئمة طريًقا ثالًثا لتحصيل مهه  السلف، 

وهو أهنم يعترون درتئل الكتـاب والسـنة، فـعذا انـتظم عنـدهم مقـام ارتسـتدرت  عـىل قـو  

عليــه مقــام ارتســتدرت  ولــ م مــههًبا للســلف، لكــون الســلف رت ولــ م، جعلــوا مــا انــتظم 

خيرجون عام ل م من درتئل الكتاب والسنة، وهها مما يمكن أن نعٍر عنه بحنه حتصيل مـهه  

 ."السلف بالفهم

وكتلخيص هله  املسحلة نقو : إمـا أن يكـون مـهه  السـلف حمصـاًل بالنقـل، وإمـا أن 

 يكون حمصاًل بالفهم. 

 بالنقل فمن وجهني: أما حتصيله 

: إما النقل املتواتر املستفيض عن أعياهنم، بحن يرصحوا بعبارات تد  عىل الوجه األو 

مههبهم، كام جاء عنهم يف مسحلة القرآن أو الرؤية أو غيها، ورت ينقل مع ذل   ـالف عـن 

 أحد من أعياهنم. 
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سـحلة إمجـال للسـلف، أو : بتنصيص العلامء املحققني الكبار أن عىل هـه  املالوجه الثاي

 أهنا مهه  للسلف. 

أما حتصيل مهه  السلف بالفهم: فهل  بحن َيتهد يف نصوص الكتاب والسنة، فيى 

أن النصوص حتصل مههًبا واحًدا رت ثاي له، فيى أن هـها املـهه  الـهي حتصـل باجتهـاد  

ألدلة مـن الكتـاب هو وحد  املمكن يف املسحلة ورت يمكن غي  فيجعله مههًبا للسلف؛ ألن ا

 والسنة رت تد  إرت عىل هها القو ، والسلف رت خيرجون عن الكتاب والسنة. 

 .صيل عىل هها الوجه رت يب  أنه غل والتح

 ومعلوم أن القو  إذا قيل: إنه مهه  للسلف، فمعنا : أن  الفه يكون بدعة. 

 : طح نسبة املهه  املعني للسلف بمجرد الفهم

وهـا طريقـة غـي -وهو حتصيل مهه  السلف بطريقة الفهم من فرول الوجه الثال  

أن بعض الناظرين يف بعض مسـائل فقـه الرشـيعة إذا رجـح  -مناسبة كام ذكر يبيخ اإلسالم 

عندهم قو  بـام اسـتعملو  مـن األدلـة النبويـة املفصـلة قـالوا: إن مـن هـدي السـلف ذلـ ، 

 .سلفا من غي ا حيصل هبا متيي  للفجعلوا تل  املسحلة من املسائل الت

كمسحلة وضع اليدين عىل الصدر بعد القيام مـن الركـول، فيجتهـد بعـض أهـل العلـم  

من السلفيني فيجعلون السنة يف وضعها، طرًدا حلدي  سهل بـن سـعد، وَيتهـد آ ـر فـيى 

 أن السنة يف عدم وضعها. 

 .فال يب  أن كال ارتجتهادين صحيح

مــر رت بــد أن يكــون واحــًدا، أن كــال ومعنــى كونــه صــحيًحا مــع أن احلــأ يف نفــس األ 

 .ية املمكنة املعروفة عند الفقهاءالقولني من األقوا  الفقه
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لكن اإليبكا  أن جُتعل السنة الالزمة السلفية ها أحد الوجهني، فمعنا : أن مـن تـرك  

وضعهام يكون عند طائفة خمالف هلدي السلف، ومن وضعهام يكون عنـد الطائفـة األ ـرى 

 سلف. خمالف هلدي ال

ورت يب  أن هها منهج غل ؛ ألنه يل م عىل ذلـ  أن كـل مـن اجتهـد يف مسـحلة فقهيـة، 

فرجح قورتً هو الظاهر عند  من درتئل الكتاب والسنة؛ أن َيعله هـو مـهه  السـلف، ورت 

جتد إماًما واحًدا مـن أئمـة السـلف يف مسـائل النـ ال التـا كـانوا يتنـازعون فيهـا يطـرد هـه  

ما  الف قولـه يكـون بدعـة؛ ألنـ  إن قلـذ: إن هـها القـو  هـو قـو   الطريقة، أي: َيعل

 السلف أو هو املهه  السلفا ل م أن يكون  الفه بدعة. 

فلن جتد أن أمحد كان يعد من  الفه من الفقهاء عىل بدعة، ورت الشافعا ورت مالًكـا ورت 

 "أئمتنــاالــهي عليــه "و "مــهه  الســلف"أبــا حنيفــة ورت غــيهم، وإنــام تســتعمل عبــارة: 

 .إىل غي ذل  يف مسائل األصو  "اإلمجال"و

وأما مسائل الفقه املفصلة التا تنازل فيها املتقدمون من السلف، فال يصـح لواحـد إذا  

ا تار قورتً من أقواهلم أن َيعله مههًبا للسلف، وهو يعلم أن بعـض أئمـة السـلف خيالفونـه 

مسائل الفقه املختلـف فيهـا بعيـدة عـن  يف هها، وإنام يقو : هو أحد قويل السلف، بل لكون

هه  اإلضافة السلفية، ترى أن أكثر تعبيهم يقـع باسـم الفقـه، فيقولـون: ا تلـف الفقهـاء، 

 والهي عليه الفقهاء، وأحد قويل الفقهاء، إىل غي ذل .

 ن لة العمل من اإليامن:م

 قا  املصنف عليه رمحه اهلل تبارك وتعاىل: 

للسان والتصديأ باجلنان، وأن مجيع ما أن   اهلل يف القرآن ومجيع واإليامن هو اإلقرار با)

ما صح عن رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم من الرشـل والبيـان كلـه حـأ، واإليـامن واحـد، 

 .(وأهله يف أصله سواء، والتفاضل بينهم باخلشية والتقى وخمالفة اهلوى ومالزمة األوىل
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 الرشح:

رمحه اهلل هو أيبـد املواضـع إيبـكارتً، وإرت فـعن يف هـه  هها املوضع يف رسالة الطحاوي 

الرسالة بضعة عرش موضًعا مشكاًل، وليس بالرضورة أن تكون هه  املواضع مما يؤ ـه عـىل 

الطحــاوي رمحــه اهلل مــن جهــة مقاصــد ، فعنــه يف كثــي مــن هــه  املواضــع يكــون مقصــود  

 صحيًحا، وإن كانذ عبارته غي مناسبة. 

من مواضع الن ال يف بعض مواردها حتى بني أهـل السـنة واجلامعـة،  وهه  املسائل ُتعدُّ 

وإن كان عامة ما يتنازل فيه املتح رون من أهـل السـنة واجلامعـة مـن املسـائل هـا يف اجلملـة 

 حمكمة عند السلف. 

ورت يل م من ذل  أن السلف أمجعوا عىل سائر هه  املسائل، وإنام املقصـود أهنـم عرفـوا 

 .ا إما من اإلمجال وإما من اخلالفحكموهقدر املسحلة وأ

ومعنى هها: أنه قد يقو  بعض املتح رين من أهل السنة واجلامعة عـن مسـحلة إهنـا مـن  

مسائل اإلمجال، ويكون األمر عىل  الف ذل ، وقد يقع العكـس: كـحن تكـون املسـحلة هـا 

املسـحلة مـن مسـائل  من حمل اإلمجال عند السلف، فيتكلم بعض املتح رين بام يقرر به أن هه 

الن ال، وهها كله يرجع عالجه إىل حقيقة واحدة وها: ل وم إحكام مهه  السلف يف ذكر 

 هه  املسائل وغيها. 

األعام  الظاهرة بعمجال أهل السنة ها أصل يف اإليامن، وقو  املتقدمني يف هـها متـواتر 

 كام تقدم. 

هل  أن عدمه يل م منـه عـدم اإليـامن، وإذا قيل: إن العمل أصل يف اإليامن، فعن املراد ب

ورت يل م من ذل  أن يكون العمل نفسه لـيس أصـاًل، فـعن املـراد بـهل  لـ وم عـدم العمـل 

 الظاهر لعدم اإليامن الباطن.
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 :امتنال اجتامل اإليامن الباطن مع الكفر األكر

يكـون وهها مبنا عىل مسحلة، وها أن كل من ثبذ كفر  ظاهًرا يف نفس األمر، لـ م أن 

 يف الباطن كافًرا؛ رتمتنال اجتامل الكفر األكر مع يشء من اإليامن الصحيح. 

حتى ولو أريد باإليامن األصل، فعنه معلوم أن من كـان كـافًرا عنـد اهلل سـبحانه وتعـاىل 

كفًرا أكـر، أنـه يمتنـع أن يكـون معـه يشء مـن اإليـامن الصـحيح، وهـه  مـن بدائـه املسـائل 

 ل وأوائل العقل، وها حقيقة سمع عليها. املعروفة بحوائل الرش

وهها بخالف العلم أو املعرفة القلبية، فعن العلم يف سائر موارد  رت يلـ م أن يكـون هـو 

اإليامن الهي بع  اهلل به رسـوله صـىل اهلل عليـه وسـلم، ولـيس كـل وجـه مـن أوجـه العلـم 

 اهلل عليه وآله وسلم. واملعرفة هو اإليامن الهي حيصل به ارتستجابة هلل ورسوله صىل 

وعليه فعذا قيل: إن العمل أصل يف اإليامن وأن تـارك العمـل مطلًقـا يكـون كـافًرا، لـ م 

 .ا أن يكون كافًرا ظاهًرا وباطنًامن هه

 .يمتنع أن يكون يف الباطن مؤمنًا ذل  أن من كان كافًرا ظاهًرا 

عيامن بـاطن يوجـ  النجـاة ويمتنع أنه يوايف ربه بكفر ظاهر يوج  اخللود يف النار، وبـ 

 .من النار

بخالف من يكون يف البـاطن كـافًرا، فعنـه قـد يكـون يف الظـاهر عـىل اإلسـالم، كحـا   

اتفـأ العلـامء عـىل أن "املنافقني الهين أظهروا اإلسالم، وهلها قا  يبـيخ اإلسـالم رمحـه اهلل: 

 ."املنافقني يد لون يف اسم اإلسالم، ورت يد لون يف اسم اإليامن

 :تالزم بني الظاهر والباطنال

 فعذا قيل: كيف يكفر ب ك العمل، مع أنه يف الباطن مؤمن باهلل ورسوله؟ 
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قيل: ما يقع يف الباطن من املعرفة مع ترك العمل، هو مـن جـنس املعرفـة التـا تعـرض 

امًنـا جلمهور بنا آدم املخالفني للرسـل، وليسـذ هـا املعرفـة النبويـة التـا سـامها الشـارل إي

 .اصحيحً 

الظاهر والبـاطن، رت بـد  فهه  احلقيقة التا سامها اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل بالتالزم بني 

 .من فقهها

 .سحلة ينازعون يف قدر هها التالزموإن كان بعض الناظرين من أهل السنة يف امل 

 .ل، أن ثمة تالزًما باعتبار األصلولكن من املحقأ ببداهة الرشل والعق 

الهي هو كفر يف حكم اهلل ورسـوله رت بـد أن يصـاحبه يف البـاطن كفـر،  فالكفر الظاهر 

ورت يمكن أن يكون يبخص يف الباطن مؤمنًا إيامًنا صحيًحا، ويكـون يف الظـاهر كـافًرا كفـًرا 

 عىل حكم اهلل ورسوله، فهه  صورة قد يفرضها العقل، وليس هلا وجود يف اخلارج. 

ع اإلسالم لـيحقن دمـه ومالـه ر ما يظهر من رشائوأما من كان يف الباطن كافًرا فقد يظه

 .وولد 

كـام ذكـرهم اهلل يف -ومما يقرب هـها أنـه بعمجـال السـلف وبرصـيح القـرآن أن بنـا آدم  

 ثالثة أصناف:  -أوائل سورة البقرة

 .من كان مؤمنًا ظاهًرا وباطنًا

 .ومن كان كافًرا ظاهًرا وباطنًا 

 ويف الباطن كافًرا.  ومن كان يف الظاهر مؤمنًا أو مسلاًم  

وليس ثمة صنف رابع، وهم املؤمنون باطنًا الكفار ظـاهًرا إرت يف حـا  واحـدة تعـرض 

إرِتَّ َمـْن ُأْكـِرَ  َوَقْلُبـُه }وليسذ أصاًل مطرًدا، وها حا  اإلكرا  املهكورة يف مثل قولـه تعـاىل: 

صىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم،  كام حدث لبعض أصحاب النبا [106]النحـل:  {ُمْطَمِئن  بِاإِلياَمنِ 

وَكَسٍ  بعضهم للرسو  صىل اهلل عليه وسلم بني يدي بعض اليهود ليطمئن إليـه اليهـودي 
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يـا رسـو  »حتى يتمكن من قتله، كقو : عبد اهلل بن أنيس يف احلدي  الثابـذ يف الصـحيح: 

 اهلل عليه وسلم فهكر النبا صىل «اهلل! ائهن يل فألقل، قا  له النبا صىل اهلل عليه وسلم: قل

 بكالم  يفارق به اإليامن لو كان قاصًدا له، فهه  حا  تعرض كحا  اإلكرا .

 هل يقع اإلكرا  بالفعل؟

وقد أمجع السـلف عـىل أن اإلكـرا  قـد يكـون بـالقو ، وتنـازعوا يف كـون اإلكـرا  يقـع 

 بالفعل عىل قولني: 

 .كرا  يقع بالفعل كام يقع بالقو فجامهيهم عىل أن اإل

 .ئفة إىل أن اإلكرا  خمتص  بالقو وذه  ابن عباس وطا 

 والصحيح هو مهه  مجاهيهم، فهه  حا  تعرض وليسذ حارتً مطردة. 

 

 

 

 ؟الن ال يف الكفر هل هو بالعمل نفسه أم بل ومه لكفر الباطن

واملؤمن ظاهًرا وباطنًا قد يكون ظاملًـا لنفسـه، وقـد يكـون مقتصـًدا، وقـد يكـون سـابًقا 

ت، وعليه فمن ظن أنه قد يكون كافًرا ظاهًرا، وحيكم عليه بالكفر مـع أنـه يف البـاطن باخليا

 مؤمن، فعن هها رت يب  أنه من الغل . 

 ثم هنا طرف  من الن ال، قد يكون يف نظر الكثيين من الن ال اللفظا وهو:

هـل الكفـر حتقـأ بالعمـل مـن حيـ  هـو أم حتقـأ بالعمـل مـن حيـ  هـو رتزم لكفــر  

   الباطن؟

 هه  مسحلة من اجلد  اللفظا أو من الفرض الههنا، ربام رت يتحقأ هبا كثي نتيجة.
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 :حكم املجتهد بتكفي معني ليس حكاًم قطعيًا

من مل َيعل العمل أصاًل يف اإليامن، أي: أن عدمه رت يكـون كفـًرا، معتـرهم يف اجلملـة 

 .ملعني يكون معه إيامن  يف الباطنهو أن هها ا

 .ظاهًرا إرت عىل وجه من ارتجتهاد ن صح إيامنه باطنًا امتنع كفر ومعلوم أن م 

 وما كان وجًها من ارتجتهاد قد يكون غلًطا كسائر أحكام املجتهدين، أي:  

أنه قد حيكم بعض املجتهدين من أهل العلم عىل معني  مـن أهـل القبلـة لبدعـة  قاهلـا أو 

س بكافر، بل لـه يبـبهة أو تحويـل أو غـي نحو ذل  بالكفر، ويكون يف نفس األمر عند اهلل لي

 ذل  من املوانع التا منعذ كفر . 

ويهكر يبـيخ اإلسـالم حتـذ هـها مـا ثبـذ يف الصـحيحني مـن حـدي  أيب سـعيد و أيب 

إن رجالً قا  لبنيه: إذا أنا مذ فححرقوي، ثم ذروا نصفا يف الر »هريرة ريض اهلل عنهام قارت: 

، ويف أو  «اهلل عيلَّ ليعهبنا عهاًبا مل يعهبه أحًدا من العاملني ونصفا يف البحر، فواهلل لئن قدر

 احلدي  قصة معروفة. 

فالشاهد من هها أن هها الرجل قا  ما هو كفـر باإلمجـال، فعنـه يبـ  يف املعـاد، وأنكـر 

 عموم القدرة. 

والظاهر من حاله أنه كان مقًرا بحصل املعاد وأصـل القـدرة، وإنـام "قا  يبيخ اإلسالم: 

ومـع هـها فـعن قولـه هـها يف "، قـا : "يف عموم القدرة ويف املعاد نفسه عىل هه  احلـا  يب 

هاتني املسحلتني كفر  باإلمجال، ومع ذل  غفر اهلل له، وهه  واقعة عني، وإنام ُيعلم هبا أنـه قـد 

ـ ر  مـن يكون القو  كفًرا يف الظاهر، ورت يلـ م أن يكـون صـاحبه يف البـاطن كـافًرا، فمـن كف 

هدين إذا فرضنا أهنـم قـارنو  يف عرصـ ، مل يلـ م بـهل  أن يكـون حكمهـم هـو احلكـم املجت

 .  "الهي يوايف العبد به ربه يوم القيامة

 فهها من أ ص فقه هها الباب، وهو العلم بالتالزم بني الظاهر والباطن. 
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 .املرء يف احلقيقة ويف نفس األمر فاملآ  يف اآل رة معتر بام عليه

  أن أحكــام ارتجتهـاد رت يلــ م بالرضـورة أن تكــون أحكاًمـا موجبــة، واملـراد مــن ذلـ 

ر أحد  من األعيـان مـن أهـل القبلـة مـن  وعليه فعذا قيل عن مقالة من املقارتت إهنا كفر، فكف 

قبل أحد املجتهدين، مل يل م من ذل  أن نج م بحن هها العبد يوايف ربه بالكفر، بل قد يكـون 

 ًرا يف نفس األمر. عىل  الف ذل ، وقد يكون كاف

فهه  مسحلة ليس فيها اطراد، أي: ليس هناك تـالزم بـني احلكـم الـهي يقولـه ستهـد  يف 

 .وبني احلكم الهي يكون يف الباطن أحد أعيان املخالفني من أهل البدل يف الظاهر،

كـام يقـو  يبـيخ -فعن أهل البدل الهين  الفوا أصـو  السـنة واجلامعـة بـحقوا   كفريـة  

 مجهورهم من أهل اإلسالم، وفيهم من يكون منافًقا يف نفس األمر. -اإلسالم 

 :يف باب اإليامن "جنس العمل"التعبي بـ

وقد عر كثي من املتح رين يف مقام العمل بلفظ اجلنس، فقالوا: إن جنس العمل أصل 

لف، يف اإليامن، ومعلوم أن هها اللفظ ليس لفًظا سلفًيا، أي ليس محثوًرا عـن أحـد  مـن السـ

ومعلوم أن اجلنس يف كالم أهل احلد واملنطأ ونحـوهم يـراد بـه سـائر أفـراد املعيـة عـىل كـل 

وجه، وكحنه يل م من ذل  أنه لـو فعـل أدنـى مسـتح  مـن املسـتحبات الظـاهرة، ملـا سـما 

تارًكا للجنس، كمن أماط األذى عن الطريـأ ولـو مـرة؛ ألنـه دا ـل يف جـنس العمـل، ورت 

ومـن تـرك  ل ذل ، فليس من أتى بواحد  من املستحبات صـار مؤمنًـا،يب  أنه رت يراد بالعم

 .هها املستح  صار كافًرا

 .الرشائع، وأ صها املباي األربعةوإنام يراد بالعمل هنا: أصله، الهي هو أصو   

وهلها فاملباي األربعة وهـا الصـالة وال كـاة والصـوم واحلـج، باعتبـار آحادهـا يوجـد  

 ر تاركها، وهها هو القو  املحقأ يف هه  املسحلة.ن ال بني السلف يف كف
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 :اخلالف يف تكفي تارك الصالة

اخلالف يف مسحلة الصالة مشهور، وإن كـان أيـوب و إسـحاق قـد حكـوا اإلمجـال عـىل 

بن يبـقيأ، فعنـه لـيس  كفر تارك الصالة، ولكن املحفو  هو املخالفة، وكهل  قو  عبد اهلل

 .مما َُي م به

ل العلم قالوا: إن ثمة فرًقا بني قـو  إسـحاق و عبـد اهلل بـن يبـقيأ، وقد كان بعض أه 

فعن عبد اهلل بن يبقيأ كان حيكا إمجال الصحابة، و مكحو  و ال هري و مالـ  و الشـافعا 

جاءوا بعدهم فال تكون خمالفتهم  ارقـة إلمجـال الصـحابة، كـام مل تكـن خمالفـة محـاد بـن أيب 

 سليامن  ارقًة إلمجال الصحابة. 

 .بني املسحلتني يعوزها التحقيأ حلأ أن التسويةوا

 .ر  مستقر يف درتئل الكتاب والسنةوذل  أن كون اإليامن قورتً وعماًل، أم 

 .سنة املتواترة أن ترك الصالة كفرولكن ليس من املستقر يف درتئل الكتاب وال 

كهـا كفـًرا، بل إذا نظرت يف درتئل القرآن مل جتد أن اهلل ذكر الصالة وحـدها وسـمى تر 

وسائر ما يستد  به احلنابلة ومن استد  من املتقدمني من أهل احلدي  عىل املسحلة هـو مثـل 

َكـاَة َفـعِْ َواُنُكْم يِف الـٍدينِ }قوله تعاىل:  ـالَة َوآَتـُوا ال َّ ، ويف [11]التوبـة:  {َفعِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

، إىل أمثا  ذل ، ومعلوم أن ارتستدرت  هبها يقع [5ة: ]التوب {َفَخلُّوا َسبِيَلُهمْ }السياق اآل ر: 

 عىل أحد وجهني: 

: أن يراد بالتوبة هنا التوبة من أصل الكفر، مع اإلتيان بالعمل، ورت يب  أن هـها األو 

 هو الهي يقع به اإلسالم باإلمجال. 

ن يكـون : أن يراد أن كل ما ذكر يف اآلية فعنه يكون تركه كفـًرا، فيلـ م مـن ذلـ  أالثاي

تارك ال كاة كافًرا، فمن جعل اآلية دلياًل عـىل أن تـرك الصـالة وحـدها كفـر  ل مـه أن َيعـَل 

 ترك ال كاة وحدها كفًرا. 
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 .يقا : إن ال كاة  رجذ بدليل آ ر ورت يصح هنا أن

 .اص رت يمكن أن يعارضه  اص  مثلهفعن الدليل هنا  اص، واخل 

يـة لـيس جازًمـا أو قاطًعـا، ورت يعنـا أيًضـا أن فيل م من هها أن يكون ارتسـتدرت  باآل 

ارتستدرت  باآليـة املـهكورة يف سـورة بـراءة ونحوهـا مـن اآليـات غلـ ، بـل ُيـراد أنـه لـيس 

استدرترتً صحًيا بينًا جازًما يبع  عىل أن يقا : إن الصـحابة كـانوا آ ـهين برصـيح القـرآن 

 وصيح السنة. 

، «بني الرجل وبني الرشـك والكفـر تـرك الصـالة»وأما قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم: 

 .ارتستدرت  من ارتستدرت  بالقرآن فهو أظهر يف

فعن النبا عليه الصالة والسالم ذكر الكفـر معرًفـا، وجعـل الصـالة هـا الفاصـل بـني  

الرشك والكفر وبـني اإليـامن واإلسـالم، وهلـها فـعن األظهـر يف ارتسـتدرت  عـىل كفـر تـارك 

 لسنة. الصالة ها درتئل ا

وألجــل هــها يقــا : إن الــراجح يف مســحلة تــارك الصــالة أنــه كــافر بظــاهر الســنة، وبــام 

يستد  به من القرآن، وبظاهر مهه  الصحابة، فعنه مل يصح عن صحايب مـن الصـحابة أنـه 

جعل ترك الصالة ليس كفًرا، وهها قد يسمى إمجاًعا سكوتًيا، ومجهور ما يستد  بـه الفقهـاء 

املسائل املفصلة ها من اإلمجاعات السكوتية، واإلمجـال السـكويف يكـون  من اإلمجاعات يف

 حجًة ظنية، كام قرر املحققون كـشيخ اإلسالم وأمثاله. 

كتـاب إذا حتقأ أن تـرك الصـالة كفـر عنـد اجلمهـور مـن أهـل احلـدي ، وأنـه ظـاهر ال

 .والسنة، وظاهر مهه  الصحابة

أن يكـون هـها العلـم املعتـرين ورت يصـح فيبقى أن القو  اآل ر قاله طائفـة مـن أهـل  

 .القو  بدعًة وضالرتً 
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ومعلوم أن ال هري أعلم بآثار الصحابة وبعمجال أهل احلدي  من عبد اهلل بـن يبـقيأ،  

وإن كان ابن يبقيأ أقرب حارتً منه من جهة ال من والتاريخ، ولكن لو كان يف املسحلة إمجـال 

 ملا  فا عىل ال هري وأمثاله.

 اجلمهور وبني املرجئة يف عدم تكفي تارك الصالة من جهة ارتستدرت :الفرق بني 

 وهنا مسحلة: وها أن من مل يكفر تارك الصالة عىل قسمني: 

 .ون الدرتئل عند  مل تقم عىل كفر منهم من مل يكفر تارك الصالة، لك

كـام ومنهم من مل يكفر تارك الصالة لكونه رت يرى أن العمل يد ل يف مسمى اإليـامن،  

 .اءها طريقة مرجئة الفقه

 .وهها فرق معتر 

فمن جعل تارك الصالة غي كافر لعدم ثبوت الدرتئل املوجبة لكفر  عند ، فهها قـو   

 محثور ورت َيوز تسميته بدعة، وإن كان مرجوًحا. 

وأما من جعل تارك الصالة ليس كافًرا، وموج  ذل  عند  أن العمل لـيس دا ـاًل يف 

 .ن هها املوج  بدعة، بعمجال السلفوالصالة من آحاد ، فال يب  أمسمى اإليامن، 

 .املرجئة أن ترك الصالة ليس كفًراوهبها كان ُيعلِل طوائف من  

ولكـن رت َيـوز بحـا  أن يقـا : إن مـن مل يكفــر تـارك الصـالة، فقـد د ـل عليـه قــو   

طالقات واألقـوا  التـا املرجئة، أو أنه تحثر هبم، أو أ ه بلوازم أقواهلم، أو غي ذل  من اإل

 ليس عليها حتقيأ. 

وكيف يقا  عن ال هري وأمثاله: إنه عـىل مثـل هـها الوجـه، مـع أن ال هـري مـن أيبـد 

الناس كالًما يف اإلرجاء وذمه، بل إنه ملا ذكر أحادي  فضل التوحيـد كقولـه صـىل اهلل عليـه 

، « اهلل د ـل اجلنـةمن مات وهـو يعلـم أنـه رت إلـه إرت»وسلم يف حدي  عثامن يف الصحيح: 

وأمثاله من األدلة التا قا  عليه الصالة والسالم فيها: إن الكلمتـني أو إن الشـهادة توجـ  
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د و  اجلنة كان جوابه عن هه  األحادي : إهنا أحادي  قاهلا الرسو  صىل اهلل عليه وسلم 

 قبل ن و  الفرائض. 

 .رجئةه اهلل املباعدة عن مهه  املوكل هها يريد به ال هري رمح

وإرت فال يب  أن التوجيه هله  األحادي  ليس كهل ؛ ألن النبا صىل اهلل عليـه وسـلم  

كان حيدث هبـه  األحاديـ  يف املدينـة النبويـة، بعـد نـ و  الفـرائض، فجوابـه لـيس حمكـاًم، 

ولكنه ُيهكر ليعرف به أن ال هري كان من أبعد الناس عن اإلرجـاء، ومـن أكثـرهم ذًمـا لـه، 

 هها النول من األحادي  واآلثار ما قا  بموج  املباعدة عن اإلرجاء وأهله.حتى قا  يف 

 :حكم تارك املباي األربعة

أو لـيس كفـًرا هـو  املحثور عن األئمة يف املباي األربعة من اخلالف يف كـون تركهـا كفـًرا

 .باعتبار آحادها

الصالة مع ال كـاة  فمن مل يكفر تارك الصالة، مل يل م من ذل  أنه يرى أن من مجع ترك 

 مع الصوم مع احلج، رت يكون عند  كافًرا. 

فمن حكى عن الشافعا أو مال  أن مـن تـرك املبـاي األربعـة ستمعـة رت يكـون كـافًرا، 

 .رت يكفرون تارك الصالة؛ فقد غل  ومعتر  يف ذل  أن مالًكا و الشافعا

 .حكم الواحد خيتلف عن حكم املجمولفعن  

وأهل احلقيقة الرشعية، أن من ترك الصالة وحـدها يف اإلثـم والغلـ  وبعمجال العقالء  

ليس كمن تركها ومجع مع ذل  ترك ال كاة والصوم واحلج، فعن هـه  حـا  خمتلفـة، ويعلـم 

هبها التنازل يف آحاد املباي األربعة غل  مـن يقـو : بـحن مـن تـرك املبـاي األربعـة ستمعـة رت 

 ها اإلمجال ما قاله أحد  من السلف البتة. يكون كافًرا بعمجال السلف، فعن ه
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ومن كفر تارك الصالة وهم اجلامهـي مـن أهـل احلـدي ، فـال بـد أهنـم يكفـرون تـارك 

املباي األربعة ستمعة، ويكون القو  بحن ترك املباي األربعة ستمعة كفـر، هـو قـو  اجلامهـي 

 .أهل السنة واحلدي  عىل أقل تقديرمن 

وهو أن ترك املباي األربعة  -ورت أقو : إنه محثور عن السلف- والقو  اآل ر لو صح 

 ستمعة ليس كفًرا؛ لكان أحد القولني للمتقدمني، ولكان قو  اجلامهي عىل  الفه. 

فعىل هها: فقو  من يقو  بحن من ترك العمل كله، أو بام يعر عنه بجـنس العمـل، فعنـه 

ه ممتنـع مـن حيـ  النقـل املجـرد، وإرت فـال يف مهه  السلف رت يكون كافًرا؛ هها رت يب  أن

 يب  أن الصواب أن ترك املباي األربعة ستمعة مع أصو  الرشائع كفر بعمجال السلف. 

أصو  الرشـائع مـن  وقد كان السلف يعدون القو  بعدم تكفي تارك املباي األربعة مع

 .مقارتت املرجئة

غلـذ املرجئـة حتـى كـان " : قا  إسحاق كام ثبذ عنه بسند صحيح عند اخلال  وغي 

من قوهلم: إن من ترك الصالة وال كاة والصوم واحلج وعامة الفرائض من غـي جحـود هلـا 

 ومن فقه إسحاق أنه ما ذكر مسحلة املستحبات.  ،"رت نكفر  إذ هو مقر

 ؟يف نكفر  وهو مقر يف الباطن مؤمنواإليبكا  عندهم أهنم يقولون: ك

 ا يف نفس األمر، ل م أن يكون يف الباطن كافًرا.واجلواب: أنه إذا كفر ظاهرً  

 ."فهؤرتء الهين رت يب  عندي أهنم مرجئة"قا  إسحاق: 

ويقارب قوله قو  لـسفيان بن عيينة رمحه اهلل، وقد حكـى اآلجـري و أبـو عبـد اهلل بـن  

 أن من هجر أصو  الرشائع فام ركـع"بطة، واإلمام ابن تيمية اإلمجال عىل هها املعنى، وهو: 

هلل ركعة ورت سجد له سجدة، ورت صام يوًما ورت أتى البيذ ورت طاف طواًفا، وهجـر أصـو  

، وهـها "الرشائع الواجبة مع وجود اإلرادة والقدرة، أن هها رت يكون إرت عن كفر  يف الباطن

 ما صح به يبيخ اإلسالم رمحه اهلل. 
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 .مرجًئا بعة فام كان السلف يعدونهوأما املنازل يف أحد املباي األر

 .ملنازعة معروفةورت عليه أثر اإلرجاء كانذ ا 

والصحيح من مهاهبهم، وهـو املحقـأ يف مـهه  اإلمـام أمحـد رمحـه اهلل، أن العبـد رت  

يكفر ب ك واحد من املباي األربعة إرت الصالة، وأما غيها كال كاة والصوم واحلـج، فضـاًل 

 ركها ليس كفًرا.عام دوهنا من الواجبات والرشائع، فال يب  أن ت

 احلكم بغي ما أن   اهلل وحكمه:

ويهكر كثي من أهل العلم يف هها املقام مسـحلة احلكـم بغـي مـا أنـ   اهلل، وهـا مسـحلة 

فـعن  [44]املائـدة:  {َوَمـْن مَلْ حَيُْكـْم بِـاَم َأنـَ َ  اهللَُّ َفُحْوَلِئـَ  ُهـُم اْلَكـافُِرونَ }طويلة، لقوله تعـاىل: 

 سيين: للسلف يف هها تف

 : أنه كفر  دون كفر.األو 

 : بحنه الكفر املفارق لإليامن.والثاي

ف ى أن طوائف من السلف قالوا: هو كفر  دون كفـر، وتـرى أن طوائـف مـن السـلف 

 جعلو  كفر امللة املفارق لإليامن. 

وهها أيًضا من اإليبكارتت التا يقع فيها بعض املعاصين، فتجد مـن ينترصـ انتصـاًرا 

للقو  بحن هه  املسحلة من باب الكفـر دون كفـر، ويـدعا إمجـال السـلف عـىل ذلـ ،  مطلًقا

وجتد من ينترص للقو  بحهنا من الكفر األكر مطلًقا، وربام غلَّ  سائر الروايات املـحثورة عـن 

ابن عباس وأصحابه من جهة إسنادها، أو أعلها، أو غـي ذلـ  مـن الطـرق التـا يسـتعلمها 

 هه  املسحلة من الكفر البني املخرج من امللة. من ينترص ل جيح أن 

 .ن كال التفسيين محثور  عن السلفوالصواب: أ

واإلسناد الهي ذكر  ابن جرير وغي  عن ابن عباس وإن كان فيه كالم، لكن هـها مـن  

األقوا  الشـائعة املعروفـة عـن ابـن عبـاس، وقـد كـان اإلمـام أمحـد و البخـاري يـهكرون يف 
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ة يف مسائلهم وكتبهم أنه كفر  دون كفر، ويسـندون ذلـ  إىل ابـن عبـاس، ممـا تفسي هه  اآلي

يد  عىل أنه قو  يبـائع عنـد السـلف ومـنهم ابـن عبـاس وأصـحابه، وإذا ضـعف إسـناد أو 

 تكلم يف إسناد بعينه، مل يل م أن يكون القو  املحثور عن ابن عباس يف سائر موارد  كهل . 

 .عن السلف: أن كال القولني محثور فاملحصل

وليس ذل  من ا تالف التناقض والتضاد، وإن ام من باب أن احلكم بغـي مـا أنـ   اهلل  

 .ا دون كفر، وقد يكون كفًرا أكرقد يكون كفرً 

وذل  يرجع إىل حا  املسحلة وصور ا، بل ذكر يبيخ اإلسـالم رمحـه اهلل أن مـا يسـمى  

يكون كبـيًة، وقـد يكـون كفـًرا دون كهل  يف كالم الفقهاء وغيهم قد يكون معصيًة، وقد 

كفر، وقد يكون كفًرا خمرًجا من امللة، مع أن سائر هه  الصور األربع تسـمى حكـاًم بغـي مـا 

 أن   اهلل. 

وبيان ذل : أن القايض لو قىض يف رجل وج  عليه حد الرسقة بقطع يد ، فلم َيقطـع 

سلف ليس هـو الكفـر املخـرج يد  وإنام اكتفى بجلد  ملوج  عرض له، فعن مثل هها عند ال

 من امللة، بل يكون هها من الكبائر ونحو ذل ، وبعض الصور قد تكون فوق ذل . 

فهه  مسحلة مـن الفقـه رت يسـتعجل فيهـا، ورت ينبغـا أن خيفـض فيهـا ورت يرفـع النـاظر 

املبتد  من طلبة العلم بحكم  قويل فضاًل عن حكم فعيل، بحن يتقحم يبيًئا مـن األفعـا  بنـاًء 

 .ر املخرج من امللةعىل قاعدة  أو نظر  رآ  يف كون هها من الكف

فعن األصل يف املسـلمني هـو اإلسـالم، ومـن أظهـر اإلسـالم وأظهـر أصـو  الرشـائع  

كاألذان واإِلقامة والن س  إىل بيذ اهلل سـبحانه وتعـاىل ونحـو ذلـ ؛ فـعن هـؤرتء رت ي الـون 

م علـيهم بحـا   إرت إذا حتقـأ كفـرهم بمقتضـيات الرشـيعة عىل اإلسالم، ورت يصح أن يتقح 

 ولوازمها عىل ما يعلمه من آتا  اهلل علاًم وفقًها يف رشل اهلل سبحانه
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 :أصل اإليامن يف القل 

من املسائل أيًضا: مسحلة قد ي دد فيها البعض من املتح رين، وربام أطلـأ الـبعض أهنـا 

أصـل اإليـامن يف القلـ ،  من أثر اإلرجاء، وليسذ كهل ، وها أن مـن أصـو  السـلف أن

 وهها باتفاق السلف، وهو يرجع إىل مسحلة التالزم بني الظاهر والباطن. 

وإذا قيل أصل اإليامن يف القلـ ، فمعنـى هـها أن العمـل الظـاهر مـن حيـ  هـو لـيس 

إيامًنا، وإن كان إذا فعله العبد سرًدا عن التصـديأ يف البـاطن قـد حيصـل بـه نجاتـه يف مسـحلة 

لدنيوية، وهلها كان املنافقون يصلون ويظهرون بعض الرشائع، فكان ذل  موجًبـا األحكام ا

 حلقن دمائهم ونحو ذل . 

واملنافقون زمن النبوة مع أهنم كفار  يف الباطن، كان األصـل "وهلها قا  يبيخ اإلسالم: 

  ؛ فـاألعام"فيهم حتريم الدماء، وكانوا يتوارثون مع املسـلمني، إىل غـي ذلـ  مـن األحكـام

 الظاهرة مبنية عىل الباطن، وعليه فيقا : إن اإليامن أصله يف القل . 

وهها صيح يف كـالم اهلل وكـالم رسـوله صـىل اهلل عليـه وسـلم، وهلـها قـا  اهلل تعـاىل: 

ا ُقـْل مَلْ ُتْؤِمنُـوا َوَلكِـْن ُقوُلـوا َأْسـَلْمنَا َوملََّـا َيـْدُ ِل اإِليـاَمُن يِف }  {ُقُلـوبُِكمْ  َقاَلِذ األَْعـَراُب آَمنَـّ

 ، وللسلف يف هها قورتن:[14]احلجرات: 

: {َوَلكِـْن ُقوُلـوا َأْسـَلْمنَا}، فنهاهم سـبحانه وقـا : {آَمنَّا}فمنهم من قا : إهنم قالوا:  

أي استسلمنا  وف القتل، وكان البخاري وطائفة يههبون إىل أن هؤرتء األعراب من أهـل 

وقـا :  {آمنـا}اهلل سـبحانه وتعـاىل أن يقولـوا:  النفاق، وأهنم استسلموا  وف القتل، فمنع

 ؛ ألن لفظ اإلسالم إذا أطلأ يد ل فيه املنافأ. {ُقوُلوا َأْسَلْمنَا}

ولكن اجلامهي من السلف يقولون: إن هؤرتء األعراب من أهل اإليامن، أي: أن معهم 

رت يضـاف إرت ملـن أصل اإليامن، وأهنم مسلمون ظاهًرا وباطنًا وليسوا منافقني، لكن اإليامن 

، عندما كان «أو مسلم»استقامذ حاله ظاهًرا وباطنًا عىل اإلطالق، وهلها قا  النبا لـسعد: 

 ، مع أن معه أصل اإليامن.«أع  فالًنا فعنه مؤمن»يقو : 
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 الفرق بني اإليامن واإلسالم:

ن وعن التفسي الهي ذكر  البخاري رمحه اهلل، قا  بعض الرشاح كـابن حجر وغي  بـح

 .أنه رت فرق بني اإليامن واإلسالمالبخاري يهه  إىل أن اإليامن واإلسالم سواء، و

 .وها مسحلة ن ال  بني أهل السنة 

 .ها ن ال  لفظا أو من ن ال التنولومجهور الن ال في 

ولكن ُنس  إىل البخاري و سفيان الثوري أهنم يقولون: إن اإليـامن واإلسـالم سـواء،  

عن اإلمام البخاري رمحه اهلل أنه صح به، وإنام ُفهم من تبوي  ذكـر  يف  وهها القو  مل يثبذ

باب إذا مل يكن اإلسـالم عـىل احلقيقـة، وكـان عـىل ارتستسـالم  ـوف "صحيحه، فعنه قا : 

، وذكـر حـدي  [14]احلجـرات:  {َقاَلِذ األَْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُـوا}وذكر قوله تعاىل:  "القتل

، قا : فعذا كان عىل احلقيقـة فهـو قولـه «فالًنا فعنه مؤمن، فقا  النبا: أو مسلمأع  »سعد: 

، ففهم مـن ترمجتـه رمحـه اهلل، أنـه يـرى أن [19]آ  عمـران:  {إِنَّ الٍديَن ِعنَْد اهلل اإِلْسالمُ }تعاىل: 

 اإليامن واإلسالم سواء، وكهل  فهم من تفسي . 

 .ورت يب  أن األمر ليس كهل 

عن أحد  من السلف أنـه سـوى بـني اإليـامن واإلسـالم، والدرتلـة الرشـعية فلم يعرف  

بينة يف أن من لة اإليامن أعظم من من لة اإلسالم، بل إن ابن كثي والسـمعاي ومجاعـة ذكـروا 

إمجال أهل السنة عىل أن اإليامن واإلسالم ليسا عىل درجة  واحدة، بل درجة اإليامن أ ـص، 

 وية بينهام ها من أقوا  املعت لة. بل ذكر ابن كثي أن التس

وعىل كل حا  فعامة السلف عـىل أن اإليـامن واإلسـالم ليسـا عـىل درجـة واحـدة، بـل 

اإليامن أ ص وأوىل، وإن كان كـل مـا كـان إسـالًما صـحيًحا، فـال بـد أنـه معـه إيـامن، وأمـا 

 إظهار اإلسالم الهي يعرض لبعض املنافقني، فال يب  أنه متجرد  عن اإليامن.
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 قواعد احلكم عىل املقارتت البدعية:

هناك قواعد يف احلكم عىل املقـارتت البدعيـة التـا ابتـدعها مـن ابتـدعها مـن املخـالفني 

 إلمجال السلف، فعند النظر يف هه  املقارتت وأرباهبا ينبغا أن ُتعتر بعض القواعد.

 القاعدة األوىل: رت يل م من كون املقالة كفًرا أن يكفر قائلها: 

القواعد يف ذل : أن كون املقالة كفًرا رت يلـ م منـه أن يكـون القائـل كـافًرا، وهـه   فمن

 .إلمجال عليها، كام يف بعض رسائلهاجلملة قد حكى يبيخ اإلسالم رمحه اهلل ا

ولكن يقـع يف فقههـا بعـض الغلـ ، حتـى جتـد بعـض مـن يـتكلم مـن طـالب العلـم،  

أن هـها غلـ ، فـعن القـو  إذا قيـل: إنـه  فيقو : كان السلف رت يكفرون األعيـان. ورت يبـ 

 .كافًرا، وإنام امتنع كفر  ملانع كفر، فمعنا  أن األصل فيمن قاله أن يكون

وعليه فمن رت  عىل هه  اجلملة املجمع عليها أن السـلف كـانوا رت يكفـرون األعيـان فقـد  

كفـرون غل ، بل رت يبـ  أن مـن ثبـذ كفـر  لـ م أن يسـمى كـافًرا، ومعلـوم أن املسـلمني ي

 اليهود والنصارى وأمثاهلم من أهل الرشك والكفر واإلحلاد. 

وأما أهل القبلة الهين قالوا مقارتت كفرية، كمقـارتت مـن قـا  يف الصـفات وغيهـا؛ 

فعن هها املقارتت تسمى كفًرا، ولكن القائل هبا ملا كان مظهًرا للصالة والشـعائر الظـاهرة رت 

ذ عليه؛ ألنه إذا أص فعن كفر  رت يكـون إرت عـن نفـاق يف يكفر إرت إذا علم أن احلجة قد قام

 الظاهر، ويكون يف الباطن كافًرا، وعليه: فعن األقوا  تنقسم إىل قسمني: 

: مــن املقــارتت مــا يعلــم أهنــا كفــر ابتــداًء، كمــن قــا : إن اهلل رت يعلــم مــا القســم األو 

كمـن سـ  اهلل وسـ  رسـوله سيكون، تعاىل اهلل عن ذل ، فهها قـو  رت يقولـه إرت كـافر، و

 صىل اهلل عليه وسلم، فعن هها رت يكون إرت كافًرا. 

: كالقو  بخلأ القـرآن، وإنكـار الرؤيـة، فهـا كفـر  يف نفـس األمـر، لكـن القسم الثاي

 قائلها رت يكون كافًرا إرت إذا علم أن احلجة قامذ عليه.
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ر من أهل الرشائع الظاهرة رت    يكون إرت منافًقا:القاعدة الثانية: الهي ُيكفَّ

ومن القواعد التا ذكرها يبيخ اإلسالم أنه قا : إن الواحد من أهـل الصـالة رت يكـون 

 .من الصالة ونحوها عىل جهة النفاقكافًرا يف نفس األمر إرت إذا كان ما يظهر  

وهها يرجع إىل التقسيم املهكور يف القرآن، من أن الناس إما منافأ، وإما مؤمن ظـاهًرا  

ر أحـد أعيـان أهـل البـدل املظهـرين للصـالة "نًا، وإما كافر ظاهًرا وباطنًا، قا : وباط فعذا ُكف 

ونحوها، فعن هها رت بد أن يكون منافًقا، قـا : وهلـها كـان بعـض أئمـة السـنة املتقـدمني، إذا 

كفروا واحًدا من هـؤرتء سـمو  زنـديًقا، وال نـديأ هـو املنـافأ يف لسـان الصـحابة ريض اهلل 

نهم، وإن كان اسم ال نديأ اسـتعمل فـيام هـو أوسـع مـن ذلـ ، كمـن صح بـالردة تعاىل ع

واإلحلاد وأظهر ذل ، فعن مثل هها يسمى يف كالم الفقهاء زنـديًقا، وهلـها ا تلفـوا يف قبـو  

 ."توبته وعدمه

 :القاعدة الثالثة: يف بيان من هو املعهور باخلطح 

م يف أكثـر مـن موضـع، ومنهـا يف درء أما القاعـدة الثالثـة: فهـا مـا ذكـر  يبـيخ اإلسـال

التعارض: أن كل من أراد احلأ واجتهد يف طلبـه مـن جهـة الرسـو  صـىل اهلل عليـه وسـلم، 

 فح طح  فعن  طح  مغفور  له، وهه  هلا ثالثة رشوط:

 -كـحبواب الصـفات-أن يريد احلأ: فمن مل يرد احلأ يف هـه  األبـواب الرشط األو : 

 يكون كافًرا.وإنام أراد الباطل؛ فعنه 

أن َيتهد يف طلبه: أي يف حتصيله، فمن عدم ارتجتهاد وإنام قا  باخلرص الرشط الثاي: 

 والظن فعنه رت يعهر.

أن يطل  احلأ مـن جهـة الرسـو  صـىل اهلل عليـه وسـلم: فمـن طلـ  الرشط الثال : 

مـن احلأ مـن جهـة غـي ، كـاليهود والنصـارى وأمثـاهلم مل يعـهر، فمـن األحبـار والرهبـان 
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ي عمون أهنم يطلبون احلأ، ولكن طلبهم للحأ واقع من غي جهته صـىل اهلل عليـه وسـلم، 

 فال يعتر طلبه وإرادته. 

وأهل البدل من أهل القبلة يف اجلملة هم مريدون للحأ ستهدون "قا  يبيخ اإلسالم: 

 يف طلبه من جهة الرسو ، ولكنهم يف هه  املقامات الثالثة مقرصون: 

ام اإلرادة يعرض هلم من ارتنتصار ألقواهلم وأقوا  أئمتهم ما يـنقص مقـام فعهنم يف مق

 اإلرادة. 

ويف مقام ارتجتهاد يعرض هلم من ارتيبتغا  بـالطرق العقليـة وأمثاهلـا مـا يـنقص مقـام 

 ارتجتهاد. 

ويف مقام ارتتبال للرسـو  صـىل اهلل عليـه وسـلم يعـرض هلـم مـن املوجبـات الكالميـة 

 .  "م ارتستدرت  عندهم بكالم اهلل ورسولهوغيها ما يؤ ر مقا

فمن صاحبه حا  من التقصي فهو من الظاملني ألنفسهم، وهه  حا  عامة أهـل "قا : 

البدل، وإن كان يقع فيهم من هو من ال نادقة الكفار، وإن كانوا يف الظـاهر مسـلمني، وهـها 

 ."يقع يف بعض أهل البدل من اجلهمية وغيهم

ر الس"قا :   لف بعض أعياهنم، ورت يل م أن من كان كـافًرا يف نفـس األمـر مـن وقد كف 

أهل البدل أن يكون السلف قد علمو  أو قد عينوا كفر ، بل قد يكون ليس معلوًما كـام كـان 

طرف وأعيان من املنافقني زمن النبوة ليسـوا معلـومني جلامهـي الصـحابة، وربـام مل يشـتغلوا 

 ."املجادلة وهها اخلوض بتقرير احلأ وغي ذل بتعيني كفر  ألهنم مشتغلون عن هه  

 :القاعدة الرابعة: رت بد من مراعاة درجة املخالفة وسببها 

وها مما ينبغا ارتعتناء به: وذل  أنه إذا ُنظر يف مقالة وقائلها فعنه يعتـر يف هـه  املقالـة 

 والقائل بعض املعترات: 

 خمالفة هه  املسحلة ملهه  السلف. : النظر يف حا  املقالة عند السلف، ودرجة األو 
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 : أن ينظر يف موج  هه  املقالة عند صاحبها. الثاي

فمثاًل: من نفى صفة قد يش ك هو وبعـض أهـل البـدل يف نفيهـا، لكـن موجـ  النفـا 

أهل البدل يشء، وموج  النفا عند  يشء آ ر، كاحلا  التا عرضذ لـابن   يمة وبعض 

ت كمسحلة إثبات الصورة، فمثل هـؤرتء رت خيرجـون عـن أهل العلم يف بعض مسائل الصفا

 لــأ اهلل آدم عــىل »مســمى الســنة واجلامعــة، وإن كــان اإلمــام أمحــد ملــا ُســئل عــن حــدي : 

قالوا: يا أبا عبد اهلل: إن قوًما يقولـون عـىل صـورة آدم أو عـىل صـورة املرضـوب. .  «صورته

 إلخ، قا  اإلمام أمحد: هها قو  اجلهمية. 

إلمام أمحد فيمن منع تفسي حدي  الصورة بام هو معروف عـن السـلف أنـه فمع قو  ا

 .من هها أن يكون ابن   يمة جهمًياقو  اجلهمية، فال يل م 

ومثله قو  اإلمام أمحد: من قا : لفظا بالقرآن خملوق، فهو جهما، ونس  للبخاري  

ن البخـاري جهمـا، أنه يقو  ذل ، وقصته مع الههيل مشهورة، فال َيوز بحا  أن يقـا : إ

 فهها كالم  رت يقوله إرت ساق  الفقه، وعليه أن يتفقه يف هها الباب موجبات املقارتت. 

وإنـام كـان السـلف يقصـدون بـالتجهم والكفـر وأمثـا  ذلـ  مـن اإلغـال ، َمـْن كـان 

 .ارتت عند  أصورتً من الغل  البنيموج  هه  املق

 .المته أن يطرد عىل أصوله الفاسدةوع 

من كانذ حاله عىل السنة واجلامعة يف اجلملة، فعنه قد يقع يف كالمـه مـن األقـوا  وأما  

البدعية التـا تكـون خمالفـًة لإلمجـال، بـل قـا  يبـيخ اإلسـالم يف سمـول الفتـاوى يف املجلـد 

وكثي  من ستهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلـوا مـا هـو بدعـة، لكـنهم مل "التاسع عرش: 

ة املخالفة لسنة الرسو  صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم، بـل كـانوا يظنـون يعلموا أهنا من البدع

 .  "أهنم موافقون للسنة، فمثل هؤرتء رت يب  أهنم معهورون
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ومع هها فهـه  املقـارتت الكفريـة تعـرض "وحتى يف مقارتت اجلهمية الُكفرية، يقو : 

يكون قوله هها غلًطـا قـد لبعض أهل اإليامن فيقوهلا، ويكون عند اهلل مؤمنًا ظاهًرا وباطنًا، و

 ."يغفر  اهلل له

 حكم س  اهلل ورسوله:

أحياًنا تقع اإليبكارتت عند بعض املعاصين يف مسائل بينة، كمسحلة س  اهلل أو سـ  

نبيه، يكثر بعضهم من اجلد  واخلوض الهي رت معنـى لـه يف مسـحلة رشط ارتعتقـاد أو عـدم 

 رشط ارتعتقاد، وهها كله قدر  من التكلف. 

 .ال املسلمنيلوم أن س  اهلل أو س  رسوله عليه الصالة والسالم كفر  بعمجومع

ـر مـن سـ  اهلل أو سـ  نبيـه فهـو عـىل قـو    ولكن من الغلـ  أن ُيقـا : إن مـن مل يكف 

وهو مـن املرجئـة -املرجئة؛ ألن املرجئة كانوا يكفرون بهل ، وقد حكى أبو املعايل اجلوينا 

ــرازي وغياــا إمجــ -األيبــعرية ــاك أحــد  يف وال ال املســلمني عــىل أن هــها كفــر، ولــيس هن

 املسلمني خيالف ذل . 

وإنام قد يقع بعض اإليبكا  يف بعض الصـور التـا يـ دد فيهـا يف مسـحلة ثبـوت العلـم 

عند القائل يف كون الكالم من الس  مثاًل، أو يف كـون هـها هـو القـرآن، أو نحـو ذلـ  عـىل 

اجلـد  أو املنـاظرة أو املباحثـة؛ فهـه  مسـائل رت صور  يفرضها من يفرضها يف بعض أحـوا  

ينبغا كثرة يبغل الناس هبا؛ ألهنا مسائل حمكمـة، ومعلـوم  أن مـن نطـأ عـاقاًل فسـ  اهلل أو 

 س  رسوله صىل اهلل عليه وسلم؛ أنه يكون كافًرا ورت بد. 

 وأما إذا كان يف حا   من اإلغامء أو يف حا  مـن فقـد العقـل، أو غـي ذلـ  مـن الصـور

التا تعرض؛ فمن البدها يف العقل والرشل أن مثل هه  األحوا  رت يؤا ه هبـا العبـد، فـعن 

الكفر رت يكون إرت عىل قدر  من التكليف املصاح  حلا  العبد عنـد وقوعـه، أو عنـد احلكـم 

 به عليه.
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 التعبي بحن العمل رشط صحة يف اإليامن:

 يقو  البعض: إن العمل رشط صحة يف اإليامن. 

ــر يف و ــا، ألن الرشــط إذا اعت ــح رة، وأن األوىل تركه ــيات املت ــن التعب ــا م رت يبــ  أهن

 .اهية املرشوط وإن كان مالزًما لهارتصطالح كان  ارًجا عن م

كحن تقو : إن من رشوط الصالة الطهارة مثاًل، فعنه من صىل بغي طهارة فال يبـ  أن  

رت يقبـل اهلل صـالة أحـدكم إذا أحـدث »صالته تكون باطلة، كام قا  صىل اهلل عليه وسـلم: 

 ، فهها من باب هل هها دا ل يف املاهية أم أنه مالزم  للامهية. «حتى يتوضح

 .أن هه  مسحلة فيها طرف من الن الويبيخ اإلسالم أيبار إىل 

 .رتئل تد  عىل أن العمل رتزم ورشطوالصواب أن بعض الد 

 .ةد  عىل أن العمل دا ل يف املاهيوبعض الدرتئل ت 

والقو  بحن التعبي بالركن أوىل ألن الركن دا ـل يف املاهيـة، قـو  حسـن، واألوىل إذا  

ذكر مهه  السلف، أن تستعمل التعبيات املحثورة عن السلف، فعنـد الكـالم عـىل اإليـامن 

 ن ك استعام  لفظ اجلنس ولفظ الركن ولفظ الرشط.

 الفرق بني مهه  املعت لة ومهه  السلف يف اإليامن:

بعد أن تقرر أن العمل أصـل  يف اإليـامن، استشـكل بعـض الرشـاح الفـرق بـني مـهه  

 أهل السنة واملعت لة عند من يقو  بحن العمل أصل  يف اإليامن، فنقو : 

 .الفرق َبنٍي 
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، يلت مـون أن الواحـد مـن الواجبـات اخلـوارجفضـاًل عـن  املعت لـةوذل  من جهة أن  

   .وإما بالفسأ املطلأ عند املعت لةإما بالكفر عند اخلوارج، يكون تركه موجًبا لعدم اإليامن، 

فعهنم خيالفوهنم يف ذل ، وَيعلـون األصـل يف الواجبـات الظـاهرة أن تـرك  السلفأما 

الواحد منها ليس كفًرا ورت يوج  عـدم اإليـامن، ومل يتنـازعوا يف الواجبـات الظـاهرة إرت يف 

 ا هو جهة الفرق. املباي األربعة عىل اخلالف املتقدم، فهه

أو وأما من فرق بينهام فقا : إن املعت لة َيعلون العمل أصـاًل يف اإليـامن، وأهـل السـنة 

 .السلف َيعلون العمل ليس أصالً 

 .فال يب  أن هها غل  

وإنام الفرق باعتبار اآلحاد، وأما باعتبار األصل فعن السلف سمعون عىل أن مـن تـرك  

 رادة والقدرة فعنه يكون كافًرا. سائر العمل مطلًقا مع وجود اإل

ورت يع ض عىل هها بحن يقا : رجل قا : رت إله إرت اهلل ثم مات، فـعن قلـتم: إنـه مـات 

 مسلاًم ل م أن العمل ليس أصاًل يف اإليامن. 

 .لًيا سرًدا وجدت أنه ليس له قوةورت يب  أن هها إذا نظرته نظًرا عق

 اإليامن، قلنا: فام حكمه؟  ألن  إذا قلذ: إن العمل ليس أصاًل يف 

 .باإلثم فعن قلذ: واج ، من تركه يكون آثاًم يوايف ربه

عـىل قـو  مـن يقـو : إن العمـل لـيس -قيل ل : فهل مـن قـا : رت إلـه إرت اهلل ومـات  

 يوايف ربه باإلثم؟  -أصاًل يف اإليامن

 فاجلواب: أنه رت أحد يلت م هبها. 

 .اإلرادة والقدرةذا تركه مع وجود ويقا : العمل أصل إ

أي: أنه يش ط حتقـأ ارتسـتطاعة وحتقـأ القـدرة، وهـها هـو األصـل يف سـائر أحكـام  

 التكليف الرشعية.
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 أصل مقارتت املخالفني للسلف يف اإليامن واحد:

 «واإليامن واحد»قا : 

البدعـة التـا تفرعـذ عنهـا سـائر مقـارتت املخـالفني "يقو  يبـيخ اإلسـالم رمحـه اهلل: 

 .يف مسمى اإليامن ها بدعة واحدةف للسل

 ."وها اعتقادهم أن اإليامن واحد  رت ي يد ورت ينقص 

فاخلوارج واملعت لة َيعلونه القو  والعمل، وَيعلونه واحًدا، ف ك الواحد مـن "قا :  

 .  عندهم بطالن سائر العمل والقو الواجبات يوج

: التصـديأ مـع القـو ، ثـم واملرجئة َيعلون اإليـامن هـو التصـديأ، أو يقـو  بعضـهم 

 ."َيعلونه واحًدا، ويكون ما عدا  من اإلسالم أو التقوى أو الر أو غي ذل 

 :أقوا  املخالفني للسلف متحدة يف األصو  خمتلفة يف النتائج

وهها َيرنـا إىل الكـالم عـن مسـحلة يف موجبـات البـدل وأصـوهلا، ففـا مسـائل اإليـامن 

 .املخالفة للسلف طوائف كثية وائفوالقدر والصفات، جتد أن الط

 .ائف متضادة، كاملشبهة مع املعطلةوجتد أهنا أيًضا طو 

 .والقدرية مع اجلرية 

 .واملرجئة مع اخلوارج واملعت لة 
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مـع تضـاد نتائجهـا هـا ومع هها فعن  إذا اعترت التحقيـأ، فـعن أصـو  هـه  البـدل  

 .أصو  واحدة

 فمثاًل يف مسحلة الصفات:  

بهة كـهشام بن احلكم و داود اجلواريب، وأئمة التجسيم كــمحمد بـن كـرام، جتد أن املش

وأئمة املعت لة نفاة الصفات، ومتكلمة الصفاتية كـابن كالب و األيبـعري و املاتريـدي، كـل 

مسـحلة الصـفات،  هؤرتء مع تضاد نتائجهم أو ا تالفهـا يعتـرون مبنـًى أساًسـا يف قـوهلم يف

 .وهو دليل األعراض

 .لة يعترونه نتيجة لدليل األعراضملعت فمهه  ا 

 .رون مههبهم نتيجة لدليل األعراضواملشبهة يعت 

 .علون مههبهم نتيجة لدليل األعراضواأليباعرة َي 

 .واملاتريدية كهل  

 .ون بدليل األعراضوإذا نظرت يف كت  هه  الطوائف، وجدت أهنم يستدل 

املتضادة أو املختلفة عىل أقـل تقـدير؟  فعن قيل: فكيف حتصل بدليل واحد  هه  النتائج 

 قيل: هها يرجع إىل أحد موجبني:

هو اخلالف يف بعض املقدمات، مـثاًل الصـفات أعـراض، واألعـراض املوج  األو : 

 رت تقوم إرت بجسم. . إلخ. 

ــل اجلــوهر، ــا يقاب ــة فجعلــذ العــرض م ــالوا بنفــا ســائر  جــاءت املعت ل وعــن هــها ق

 .الصفات

ه ابـن كـالب فقـا : والعـرض هـو مـا يعـرض ويـ و  ورت يبقـى وجاء األيبعري وقبل 

زمانني، وعن هها ترى أن ابن كالب و األيبعري و املاتريدي الت موا نفا الصـفات الفعليـة 

التا سموها احلوادث، وأما أصو  الصفات فها عندهم ثابتة عىل  الف بينهم؛ لكوهنـا رت 

 . تسمى أعراًضا، ألن حد العرض عندهم ما يعرض وي و 
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وهها كله تكلف، إذ بحي عقل وبحي نظام وبحي منطأ وبحي قانون ل م أن العـرض هـو 

ما ي و  ورت يبقى زمنني، إنام هو نول من احلد رت أقل ورت أكثر، وهـو مـن الـتحكم عـىل لغـة 

 املنطأ، ألنه حد  عىل غي موج .

ر ونظريـة مـن جهـة اللـوازم، فمـثاًل: اإليبـكا  القـائم بـني نظريـة اجلـاملوج  الثاي: 

القدر، كنظرية فلسفية هو إيبكا  واحد، وهو أن األثر رت يصـدر عـن مـؤثرين، وهـها لـيس 

كالًما فلسفًيا يقوله ابن سينا أو غي  فقـ ، بـل يقولـه أيًضـا الغـ ايل و الـرازي، وأبـو املعـايل 

 اجلوينا، فضاًل عن أئمة املعت لة. 

ملــة الكســبية مــن األيبــعرية يف اجل فقالــذ اجلريــة: املــؤثر هــو اهلل، ويبــاركهم يف هــها

 .ونحوهم

 وقالذ القدرية: املؤثر هو العبد.  

وقد تقدم يف مسـائل القـدر التعليـأ عـىل أن متكلمـة القدريـة خيتلفـون عمـن قـا  بـحن 

أفعا  العباد ليسذ خملوقة من بعض رجا  الرواية واإلسناد، فعن من قـا  ذلـ  مـن بعـض 

لو تركنا الرواية عن القدرية تركناهـا عـن أكثـر "د فيهم: رجا  الرواية الهين قا  اإلمام أمح

 ."أهل البرصة

لم يكن موج  املقالة عند  هو املوج  عند أيب اهلهيل العـالف أو واصـل بـن عطـاء ف

مــن املعت لــة، بــل املوجــ  خمتلــف، مــع أن املقالــة قــد تكــون يف اجلملــة مقالــة واحــدة، وإذا 

 ئج يلحقها قدر  من ارت تالف. الت مذ تفصيل النتائج، وجدت أن النتا

فالقانون الهي يعتمد  املتكلمـون قـانون عقـيل، واحلقيقـة أنـه رأي فلسـفا رت أقـل ورت 

أكثر، وهو مبنا عىل قياس اهلل بخلقه، وهو قياس  فاسد بعمجال املسلمني، أنه رت تكون للعبـد 

هوا الفرق بني كونـه  الًقـا إرادة ومشيئة عىل احلقيقة، ألن اهلل هو اخلالأ لفعل العبد، ومل يفق
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وكونه فاعاًل، فال أحد من السلف يقو : إن اهلل هو الفاعل ألفعا  العباد بل األفعا  أفعـا  

 العبد، ولكن اهلل هو اخلالأ.

 :اعتامد املتكلمني عىل العقل دون السمع

ٍل اهلل َ ـالُِأ ُكـ}ثم بعد هها تـحيف املعت لـة تبحـ  يف درتئـل القـرآن فتجـد قولـه تعـاىل: 

 
 
ء ، فيقولون: هها دليل عىل  لأ القرآن، ويـحتون ملسـحلة الرؤيـة فيتمسـكون [16]الرعد:  {يَشْ

، فيقولون: هها دليـل عـدم رؤيـة اهلل، مـع أن [103]األنعام:  {رت ُتْدِرُكُه األَْبَصارُ }بقوله تعاىل: 

 .ليستا اا املوج  للمهه هاتني اآليتني 

ت الفعليـة، فعنـه مل يكـن املوجـ  لـهل  دلـياًل مـن ومثلهم األيبـاعرة ملـا نفـوا الصـفا 

اتفــأ أصــحابنا أن نفـا حلــو  احلــوادث لــيس "القـرآن، وقــد صح بــهل  الـرازي فقــا : 

معلوًما بالسمع، بـل ظـاهر السـمع عليـه، وهلـها ايبـتغل أصـحابنا إمـا بتحويلـه أو تفويضـه، 

 .  "مع والعقلواستدلوا بدرتئل العقل، قا : والصواب، هو الدليل املرك  من الس

ثم أتى بدليل زعم أنه هو النهاية، واستعمله األيباعرة إىل عرصـنا هـها يف خمترصـا م، 

ويرون أنه هو الدليل القـاطع املحكـم، وهـو دليـل مـن نظـر  بـحدنى عقـل، عـرف أنـه دليـل 

 .ا يف الرشلساق  يف العقل، فضاًل عن كونه ساقطً 

 .يكون كامرتً وإما أن يكون نقًصا فعنه قا : إن هها النول من الصفات، إما أن 

 .فعن كان نقًصا فاهلل من   عن النقص، فل م أن يكون إذا أثبذ كامرتً  

قا : وإذا كان كامرتً، فعنه حادث، فيل م أن يكون هـها الكـام  فـات مـن قبـل، وفـوات 

 الكام  نقص  واهلل من   عن النقص باإلمجال. 

 واإلمجال هو مقصود  بالدليل السمعا. 
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]النسـاء:  {َوَكلََّم اهلل ُموَسى َتْكلِـياًم } يب  أن هها دليل ساق  حتى يف العقل، فمثاًل: ورت

، يقو : إذا كان كالم اهلل ملوسى كامرتً، ل م أن يكون هها الكام  فاته قبل  لأ موسـى، [164

 وفوات الكام  نقص، واهلل من   عن النقص باإلمجال. 

تن يـه اهلل سـبحانه وتعـاىل عـن الـنقص علـم ومن أ ص أغـالط الـرازي أنـه يـ عم أن 

ــاب والســنة  ــهي هــو والكت ــوم بالرشــل ال ــل ومعل ــوم بالعق ــه معل باإلمجــال، والصــحيح أن

 واإلمجال، مع أن تن يه اهلل سبحانه وتعاىل عن النقص معلوم بالعقل قبل ورود الرشل.

 :ي عنه جواباتثم استدرت  الراز

احلا  فيقا  له: األرض حمدثة بعـد أن مل  ومن بدها اجلواب أن يعارض الرازي بنفس 

 تكن، واهلل هو اخلالأ هلا بعمجال املسلمني ومجاهي بنا آدم، فخلقه هلا كام   أو نقص؟

عدته أن يكون الكـام  فاتـه مـن إن قا : نقص فقد كفر، وإذا قا : إنه كام ، ل م عىل قا 

 .قبل

ة كخلـأ ئته، يقا  يف األفعا  املتعديوما يقوله يف األفعا  الالزمة املتعلقة بقدرته ومشي 

 .الساموات واألرض ونحو ذل 

ثم إن ما كان حادًثا وهو تكليمه ملوسى امتنع أن يكـون قـدياًم، ومـا كـان ممتنًعـا مل يكـن  

 عدمه نقًصا، ألن الكام  والنقص متعلأ بمسائل اإلمكان والوجود.

 

 

 

 

 

 



 

 

257   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاوت أهل اإليامن يف أصل اإليامن:ت

 «وأهله يف أصله سواء»له: قو

هـو التصـديأ، فـعن  يقا : بل أهله يف أصله خمتلفون، حتى لو سـلمنا جـدرتً أن اإليـامن

 .التصديأ يتفاضل

وهبها تعلم أن التفاضل عند أهل السنة واجلامعة يف اإليامن ليس مقصوًرا عىل األعـام   

وبالتصديأ نفسه، كام صح بـه الظاهرة، بل التفاضل باألعام  الظاهرة، وباألعام  الباطنة، 

 اإلمام أمحد، وهو إمجال للسلف  الًفا لـابن ح م.

 التعبي بالتفاضل وبال يادة والنقص يف اإليامن عند السلف 

وقد عر اجلمهور مـن السـلف بـحن اإليـامن ي يـد ويـنقص، وعـر ابـن املبـارك وبعـض 

و : اإليـامن ي يـد ويـنقص، ويف املتقدمني بحن اإليامن يتفاضـل، واإلمـام مالـ  رمحـه اهلل يقـ

 بعض جواباته يقو : اإليامن ي يد. 
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ويسكذ عن ذكر لفظ النقص، وقد ذكر بعض املالكية وبعض الرشـاح مـن املتـح رين 

 أن لـامل  يف مسحلة نقص اإليامن قولني: 

 : أنه ينقص. القو  األو 

 تـارًة يقـو : ي يـد : أنه رت ينقص، وهها غل  عىل مال ، بل مال  رمحه اهللالقو  الثاي

 .م يسكذ أو ويتوقف عن لفظ النقصانوينقص، وتارًة يقو : ي يد، ث

ومعلـوم أن مــن أقـر ب يــادة اإليـامن، ل مــه برضــورة العقـل فضــاًل عـن الرشــل أن يقــر  

بنقصه، وهلها ترى أن السلف أطبقوا عىل أن اإليامن ي يد وينقص مـع أن الـنقص مل يـهكر يف 

 رآن إرت لفظ ال يادة. القرآن، بل ليس يف الق

 

 

 يا أبا عبد اهلل، اإليامن ي يد وينقص؟"وقد قيل لإلمام أمحد: 

   قا : نعم. 

 قيل: فحين هو يف كتاب اهلل؟

ِهيَن اْهَتَدْوا ُهًدى}قا :    .[76]مريم:  {َوَيِ يُد اهللَُّ الَّ

 ؟قيل: وينقص 

 ."قا : إذا كان ي يد فعنه ينقص 

ه ينفا نقص اإليامن ولو يف أحد قوليه، فحكايتـه غلـ ، وعليه فمن حكى عن مال  أن 

 بل سكذ يف مقام حلكمة أو ملعنًى خمتص. 

ولعله كان يف بعض مناظراتـه أو جواباتـه للمرجئـة، فـ ك اللفـظ "قا  يبيخ اإلسالم: 

، أي: فعن مالًكا رمحـه اهلل كـان مـن أكثـر األئمـة "الهي مل يهكر يف القرآن إغالًقا لباب اجلد 
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ا عن اجلد  واخلوض يف ذل ، فتكلم باأللفـا  املحكمـة التـا رت يـتمكن سـائل مـن أن ُبعدً 

 يقو  له: ما دليل  عىل لفظ النقص. 

وأما يف السنة فعن األمر كهل ، فلم يـرد لفـظ الـنقص إرت يف مثـل قولـه صـىل اهلل عليـه 

وإن  ،«ما رأيذ من ناقصات عقل ودين، أغل  لل  الرجل منكن»وسلم كام يف الصحيح: 

كان النقص املهكور هنا ليس هـو الـنقص املـراد الـهي هـو بـ ك املـحمور أو بفعـل املحظـور 

ونحو ، وإنام هو نقص من حي  األصل يف العقل ويف الـدين عـىل مـا فرسـ  صـىل اهلل عليـه 

 .ا متك  الليايل رت تصيل إىل آ ر وسلم بكوهن

وذلـ  أن النبـا صـىل اهلل ولكن استد  به طوائف من أهل السنة عىل نقـص اإليـامن،  

ر يف حكم اهلل وقضائه الكـوي وإسـقاطه الرشـعا،  عليه وسلم إذا جعل الدين ينقص بام ُقد 

فألن يكون من تفري  العبد من باب أوىل، فهها استدرت  حسن وهه  املسحلة مسحلة حمكمـة 

 عند السلف وها: زيادة اإليامن ونقصانه يف موارد  األربعة.

 

 :ند املرجئة واملعت لةزيادة اإليامن ع

 .«والتفاضل بينهم باخلشية والتقى، وخمالفة اهلوى، ومالزمة األوىل»قا : 

 نعم هم يتفاضلون من هه  األوجه، لكنهم أيًضا يتفاضلون باعتبار اإليامن نفسه. 

وعامــة الطوائــف ب يــادة اإليــامن حتــى املرجئــة واملعت لــة، ولكــنهم يقصــدون بال يــادة 

 .الرشعية، ويقرصون ال يادة عليها األمر من ال يادة صوًرا ها يف نفس

 .قولون ي يد اإليامن بكثرة األدلةفي 

فمــن علــم مســحلة مــن الرشــيعة بــدليل فلــيس إيامنــه هبــا كمــن عرفهــا بخمســة أدلــة،  

 ويقولون: وي يد بارتستمرار فعن التعاق  من زيادة اإليامن. 
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، لكن قرص زيادة اإليامن عىل هه  األوجـه م أنه من أوجه زيادة اإليامنسل  فنقو : هها يُ 

هو املخالف إلمجال السلف، وإرت فعن كثًيا مـن الصـور التـا يـهكرها هـؤرتء تكـون صـوًرا 

 صحيحة، وإن كانوا يهكرون صوًرا ها مبنية عىل أصو  باطلة.

 بيان قو  أيب احلسن األيبعري يف اإليامن:

أن اإليـامن عنـد  هـو التصـديأ، حمصل قو  أيب احلسـن األيبـعري يف مسـمى اإليـامن، 

وهها الهي ذكر  األيبعري يف اللمع وذكر  مجاهي أصحابه وانترصوا له، كالقايض أيب بكـر 

 .ايل و حممد بن عمر الرازي وغيهمبن الطي  يف التمهيد، وكـحيب املع

عليـه أبـو  وهها هو الهي عليه مجاهي األيبعرية، حيكونه مههًبا لـحيب احلسن، وقد نص 

 .سن يف كثي من كتبهاحل

 وإن كان طائفة من األيباعرة قد مالوا عن هها القو  إىل قو  مرجئة الفقهاء.  

وقد صح بعض األيبعرية كصاح  املواقف بـحن مـههبهم أن اإليـامن هـو التصـديأ، 

وأن مهه  أهل األثر أنه قو  وعمل، فكان قو  أئمة السلف معروًفا عنـد كثـي مـن علـامء 

 .أليباعرةا

احلسن نفسه يف مقارتت اإلسالميني ملا ذكـر أقـوا  النـاس ذكـر قـو  أهـل السـنة  وأبو 

واحلدي  يف مسائل أصو  الدين عىل طريقة من اإلمجا ، ويف آ ر ما ذكر من مـهه  أهـل 

السنة واحلدي ، قا : إنه بكل ما يقولون نقو ، فهكر أنـه يقـو  بسـائر اجلمـل التـا ذكرهـا 

 علم أيب احلسن األيبعري بمقالة السلف كان علاًم سماًل. عن أهل السنة واحلدي ، ولكن 

ذكـر قـو   "مقارتت اإلسالميني وا تالف املصلني"ورت أد  عىل ذل  من أنه يف كتابه 

بطريقـة مفصـلة  املعت لة يف مسائل الدين كالصفات والقدر، واألسـامء واألحكـام وغيهـا،

 .عن أعيان املعت لة
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يب عيل أبيه، وذكـر الفـرق بـني النظـام و العـالف، وذكـر فهكر الفرق بني أيب هايبم و أ 

 .لبرصيني والبغداديني من املعت لةأقوا  أئمة املعت لة والفرق بني ا

لكن ملا جاء إىل قو  أهل السنة واحلدي  جعله يف سياق سمـل رت يتجـاوز الصـفحتني  

 .ً ا كبًياأو الثالث، مع أن مهه  املعت لة أ ه من كتاب املقارتت حي

فهــها دليــل عــىل أن علمــه بــارتعت ا  ومقــارتت املعت لــة كــان علــاًم مفصــاًل ألنــه كــان  

معت لًيا، بل كان علمه واسًعا يف غـي مـهه  املعت لـة كمقـارتت املرجئـة ومقـارتت الشـيعة 

 واخلوارج، بخالف علمه بمقارتت أهل السنة واحلدي . 

  السلف، وكان عـىل طريقـة يبـيو ه وذل  ألنه ملا كان معت لًيا ما كان ملتفًتا إىل مهه

كـحيب عيل اجلبائا وغي ، يسمون مهه  السـلف: احلشـوية والنابتـة،. . إلـخ، ورت يلتفتـون 

إىل تفصيله وحقائقه، فلام رجع أ ه هـها املـهه  سمـاًل عـن بعـض حنبليـة بغـداد، وصـار 

   يهكر  يف كتبه، ويقو : إنه يقو  به، وإنه ينتما إىل أهل السنة واحلدي .

 

 

 

ومن بني اجلمل التا ذكر يف املقارتت أنه يقو  هبا: أن اإليامن قو  وعمل، فهـها خيـرج 

 عىل أحد طريقني: 

 :ي كان له يف مسحلة اإليامن قورتن: أن يقا : إن األيبعراألو 

 .القو  األو : أنه التصديأ 

 .وعمل، وهو قو  أهل السنة واحلدي والقو  الثاي: أنه قو   

 يلجح إليها كثي ممن تكلم يف مهه  أيب احلسن. وهه  طريقة  



 

 
 يوسف بن حممد الغفيص: ورملعالي الشيخ الدكت 262

وربام قا  بعضـهم: إنـه كـان يقـو  بحنـه التصـديأ، ثـم رجـع وقـا  بحنـه قـو  وعمـل، 

وَيعلون هها رجوًعا، لكون األيبعري عندهم رجع إىل قو  أهـل السـنة واحلـدي  يف آ ـر 

 عمر . 

 .وهه  الطريقة غي صحيحة

 .أ هو قوله القديمصديفليس القو  بحن اإليامن هو الت 

 .بل قوله القديم هو قو  ارتعت ا  

واملعت لة يقولون: إن اإليامن قـو  وعمـل، وكـان يقـو : إنـه رت ي يـد ورت يـنقص عـىل  

 طريقة املعت لة املعروفة.

 : أن األيبعري يرى أن اإليامن هو التصديأ. واملهه  الثاي

توافـأ مـهه  السـلف، وملـا أراد وأما طريقة السلف فهو يتحوهلا، كام أنه ذكر عبـارات 

التفصيل تحو  كالمهم إىل مـا رت يتعـارض مـع مههبـه، وهـها الـهي جعـل بعـض البـاحثني 

يقولون بحن األيبعري رجع يف مسحلة الصفات الفعلية، وليس األمر كهل ، فـعن األيبـعري 

حدث بـهل  أحياًنا يقو : ونؤمن بحن اهلل مستو  عىل العر  كام ذكر  اهلل، ونؤمن بن وله كام 

رسو  اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم، فهـو يـؤمن بـالن و  كحـدي ؛ ألنـه يـرى أن أئمـة السـنة 

واحلدي  ذكروا حدي  الن و  وصححو ، فهو يصـحح هـها احلـدي  لكنـه لـو سـئل عـن 

 تفصيل معنا  لتحوله. 

 .ت لًيا مل يكن يقبل احلدي  أصالً وملا كان أبو احلسن مع

س  إليهم، فرأى أهنم يصححون حدي  الن و  مثاًل، فصـار فلام تحثر بحهل السنة وانت 

رض قولــه يف مســائل يــهكر  ويصــححه ويســتعمله، لكنــه إذا أراد تفســي  فرســ  بــام رت يعــا

 .الصفات الفعلية

 .فالقصد أن هها الوجه هو األقوى 
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 .أعنا أن األيبعري يتحو  قو  السلفو 

ه  أيب احلسـن هـو أن اإليـامن هـو وهلها فعامة األيباعرة من بعد  يطبقون عىل أن مـه 

 .و  السلف فعنه يهكر  ولكن يتحولهالتصديأ، وأما ق

وقد ذكر يبيخ اإلسالم أن طائفة املتكلمـة الصـفاتية يـهكرون قـو  السـلف يف اإليـامن  

 .ديأ، وهها هو حمصل قو  أيب احلسنويتحولونه بام رت يعارض قوهلم بحنه التص

ن كام فهم البعض، بل يقا : إنـه قـو  ينـ ل إىل قـو  ورت يقا  إنه قو  اجلهم بن صفوا 

جهم بن صفوان؛ ألن جهـاًم يقـو : إن اإليـامن هـو العلـم واملعرفـة، واأليبـعري يقـو  بحنـه 

 التصديأ، فبني القولني فرق وإن كان بينهام نول من التشابه.

 :ضب  اخلالف يف مسائل اإليامن وعدم التجاوز فيها

ام َيـ  ارتعتنـاء بمعرفـة مـهه  السـلف يف بـاب اإليـامن، أرت مما ينبغا التنبه له: أنه كـ

تتحو  بعض الفرول الهي يقع اخلالف فيها بني السلفيني أنفسهم إىل نول من ارت تصـاص 

 .ي ما كان السلف َيعلونه ا تصاًصااله

وُيقصد هبها أنه من غي السائغ رشًعا أن يقع اخلالف بني السلفيني أنفسـهم يف مسـائل  

ون عند السلف من األصو  املوجبـة للمخالفـة، بـل َيـ  أن يكـون هنـاك اتفـاق، قد رت تك

فعن املهه  السلفا قائم عىل أصل عظيم وهو ارتجتامل، وهـو مـن أ ـص أصـو  السـلف 

رمحهم اهلل، وهلها ينبغا حسم مادة اخلالف قدر املسـتطال، إرت يف املسـائل التـا هـا  ـالف 

 .ينبغا أن يكون موجًبا للتفريأ الف رتبني السلف، ومع ذل  فعن مثل هها اخل

وأما اخلالف الهي يقع به التفريأ والتضاد، فعنه غي موجود يف مـهه  السـلف؛ ألن  

السلف يف مثل هه  املسائل ستمعون عىل قو  واحـد، فـال بـد أن قـوهلم يف مسـمى اإليـامن، 

 مثاًل قو  واحد. 
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تارك الصالة، أو كفـر تـارك ال كـاة، أما املسائل التا قد تكون من حما  ن اعهم، ككفر 

الصـالة،  فهه  مسائل رت ينبغا التشديد فيها، سواء فرض أن السلف أمجعوا عىل كفـر تـارك

 .أو أمجعوا عىل عدم كفر 

وهها التنبيه رت يقصد به بحي حا  من األحـوا  التعليـأ عـىل مقـارتت بعـض األعيـان  

لعلمية، وهها هو املنهج الهي ينبغا أن يكـون من املعاصين، إنام املقصود أن تقرر احلقائأ ا

عند طال  العلم، وهو أن يقرر احلقـائأ العلميـة الرشـعية، وأرت يلتفـذ إىل مسـحلة األعيـان 

قدر املستطال، وإرت فقد يقو  ببعض األقوا  أناس  هلـم قـدر وإمامـة وعلـم، ولكـن يقـع يف 

 رت بد فيه من التفصيل.  كالمهم ما هو من مورد اإليبكا ، وقد يقولون قورتً سمالً 

و صوًصا ما قـد يقـع فيـه الـبعض مـن طـالب العلـم، الـهين يقـررون مسـحلة اإليـامن 

والعمل، وأنه أصل، وربام قرروا أن ترك الصالة كفر باإلمجال، ثـم ايبـتدوا يف هـها التقريـر، 

، ورت وأكثروا من التعليأ أو ارتع اض عـىل األقـوا  التـا قررهـا الشـيخ األلبـاي رمحـه اهلل

يب  أن مثـل تلـ  املبالغـات غـي صـحيحة،  اصـة عنـدما يصـف بعـض املتعجلـني إماًمـا 

 .لباي بحنه مرجئ، فهها غل  صيحكالشيخ األ

وما كان السلف رمحهم اهلل يعدون محاد بـن أيب سـليامن مبتـدًعا عـىل اإلطـالق، مـع أن  

ن وأمثاله من الفقهاء، بل َيعـل الشيخ األلباي رمحه اهلل ما كان يقو  بقو  محاد بن أيب سليام

العمل دا اًل يف مسمى اإليامن وله تقرير حسـن يف مسـائل اإليـامن معـروف، ولكـن بعـض 

التفاصيل قد يكون فيها نول من اخلالف بني الشيخ األلباي رمحه اهلل وغـي ، وربـام يقـا  يف 

 بعض املسائل: إن تقرير  فيها ليس مناسًبا عىل اإلطالق. 

ها كله فعنه َي  أن حيفظ هلها اإلمام العامل قدر  وأن حتفـظ لـه إمامتـه، وأن ولكن مع ه

حيفظ لـه أيًضـا مقامـه يف السـنة، وإمامتـه السـلفية العاليـة، ودرجتـه يف علـم احلـدي  بوجـه 

 .م، وفقهه رمحه اهلل يف هها مشهور اص، وسائر علوم الرشيعة بوجه عا
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عق  أو منها ما هـو حمـل تعقـ ، فعنـه ينبغـا فبعض األقوا  التا قاهلا إذا كانذ حمل ت 

أن يتعق  عىل طريقة األدب وعىل طريقة التنبيه، وأن رت ُيفتات عىل هها اإلمام وهـها العـامل 

يف كالم رت يناس  مقامه، فعنه بعمجال علامء عرص  إمام من أئمة السلفية، بل هو أ ص أئمـة 

 معروف ينبغا حفظه واعتبار .  السلفية يف كثي  من األقطار اإلسالمية، فله مقام

وكهل  من ينترص ألقواله رمحه اهلل، ينبغا أن يكـون م فًقـا وأن رت يشـقأ عـىل أقوالـه 

ولوازم أقواله أقوارتً قد تضاف إليه أو قد يضيفها من يضيفها إليـه، ورت يكـون الشـيخ رمحـه 

 .رمحًة واسعة قد نطأ هبا وصح هبااهلل 

ربطهــا بواحــد  مــن األعيــان، رت بســامحة اإلمــام الشــيخ  فمثــل هــه  املســائل رت ينبغــا 

األلباي رمحه اهلل، ورت بغي  من أهل العلم املعاصين، وإنام ُترب  هـه  املسـائل الرشـعية إذا 

ذكرت بحصوهلا من الدرتئل املهكورة يف كـالم اهلل أو كـالم رسـوله أو كـالم السـلف رمحهـم 

يف الغلـ ، فعنـه رت ينبغـا أن يكـون ذلـ  موجًبـا أو اهلل، وإذا وقع أحد مـن األعيـان الكبـار 

مسوًغا لالسـتطالة أو التعنيـف أو اإلضـافات البدعيـة أو نحـو ذلـ  مـن الكـالم الـهي قـد 

 يقا . 

 .عليأ أن احلقائأ العلمية رت تقررورت يفهم من هها الت

حتـى فاحلقائأ العلمية الرشعية التا تظهر من كـالم األئمـة رمحهـم اهلل َيـ  أن تقـرر  

وإن  الفـذ الشــيخ األلبـاي أو غــي  مـن الشــيو، والعلـامء، لكــن مـع هــها فـعن مثــل هــه  

املخالفة ينبغا أن تقرر عىل طريقة األدب وارتعتهار وارتستدرت ، ولـيس عـىل طريقـة الـهم 

 .ل، أو اإل راج عن السنة واجلامعةوالتجريح، أو إطالق األقوا  بالتبديع أو التضلي

أللباي رمحه اهلل لـيس عـىل طريقـة سـنية، أو لـيس سـلفًيا فمـن يكـون فعذا كان الشيخ ا 

 السلفا  إًذا؟! 

فهها كالم َي  تركه، ورت َيوز ألحد أن يستطيل عىل أحد  مـن آحـاد  لـأ اهلل، فضـاًل 

عن أئمة العلم والدين والتقوى والعبادة الهين ندر وجودهم يف مثـل هـها الـ من، كالشـيخ 
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ام قـد ا تلفـا يف بعـض امحة الشيخ عبد الع ي  بن باز، ونحن نعلم أهنرمحه اهلل وأمثاله، وكس

 .هه  املسائل

ومن املسائل التا كانا خيتلفان فيها مسحلة مسمى اإليامن، ومع هها فعنا نعلم أن هـهين  

اإلمامني العاملني عليهام رمحة اهلل أعظم أئمة السلفية يف هها العرصـ بـال إيبـكا ، ومـا معهـام 

والفقــه والعلــم َيــ  حفظــه واعتبــار ، وَيــ  ارتقتــداء بــام قــررو  مــن العلــم مــن اإلمامــة 

والتقوى واإليامن والورل الـهي قـل كثـًيا يف النـاس اليـوم، ونسـح  اهلل سـبحانه وتعـاىل أن 

 يرمحهام رمحًة واسعة. 

واألئمــة رمحهــم اهلل، قــرروا مســائل كانــذ  ــالف قــو  كثــي مــن الصــحابة ريض اهلل 

ا مسائل قد كانذ  الف قو  أيب بكر، أو قو  عمـر، أو قـو  عـيل، أو قـو  عنهم، بل قررو

 .اس وغيهم، وما كان هها مستنكًراابن عب

وينبغا لطال  العلم أن يكون لديه استعداد  لتقبل ما د  عليه الدليل مهام  ـالف مـن  

تكــون هــا  حيبــه أو ينترصــ لــه األلبــاي رمحــه اهلل، أو لغــي  فــعن احلقــائأ الرشــعية َيــ  أن

 األساس. 

فمــثاًل: لــو قــام يف املســجد رجــل عــاما يقــو : مــن أكــل حلــم اإلبــل فعنــه َيــ  عليــه 

الوضوء، فقوله هها عىل  الف قـو  مالـ  وأيب حنيفـة و الشـافعا، إرت أن الصـحيح عنـد 

 .وإن كان خمالًفا لألئمة الثالثة أمحد أنه ناقض، فيج  أن تقبل هها القو 

قائل من آحاد الناس وربام من عامتهم أقـوارتً ويقـر عليهـا، مـع  واملقصود أنه قد يقو  

أهنا  الف أئمة كباًرا كـامل  و أمحد و الشافعا و أيب حنيفة، وعـىل طالـ  العلـم أرت يكـون 

ضيأ األفأ، ورت يكون انتصار  إلمام أو لعامل مل ًما يف سائر الفرول واملسائل، فعن هـها هـو 

املتقدمون من السلف ومن يقتـدي هبـم كسـامحة اإلمـام األلبـاي ارتقتداء املهموم الهي كان 

 رمحه اهلل وغي  يهمونه. 
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ورت ينبغا ملن يهم التمهه  لـامل  أو للشافعا أو لـحمحد أن يقع فيام هـو مثلـه أو أبعـد 

منه يف تعصبه لبعض األعيان من املعاصين، بـل املقصـود هـو ارتنتصـار لقـو  اهلل سـبحانه 

 سوله صىل اهلل عليه وسلم، وما أمجع عليه السلف.وتعاىل وقو  ر

 ثبوت الورتية جلميع املؤمنني:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(واملؤمنون كلهم أولياء الرمحن، وأكرمهم عند اهلل أطوعهم وأتبعهم للقرآن)

 الرشح:

ضـع بعد ما ذكر املصنف رمحه اهلل مسحلة اإليامن ومسام ، وتبني ما يف كالمـه يف هـها املو

واملؤمنـون كلهـم »من اإليبكا ، أحلأ هبه  املسحلة بعض املسائل املتعلقة هبها الباب، فقـا : 

، أما عىل إطالق اإليامن فعن األمر كهل ، فعنـه إذا ذكـر املؤمنـون وأريـد هبـم «أولياء الرمحن

اهلل رت َ ـْوف   َأرت إِنَّ َأْولَِيـاءَ }أهل اإليامن املطلأ الهين ذكرهم اهلل سـبحانه وتعـاىل يف قولـه: 

ِهيَن آَمنُوا َوَكاُنوا َيتَُّقونَ  َ ُنوَن َ الَّ فعن األمر كهل ، سـواء  [63-62]يونس:  {َعَلْيِهْم َورت ُهْم حَيْ

 كان هها متعلًقا بجملتهم أو متعلًقا بحعياهنم. 

وأما إذا أريد باإليامن ما ذكر  الطحاوي رمحه اهلل أنه اإلقـرار والتصـديأ، أو عـىل قـو  

عامة من السلف بحن أصل اإليامن رت يسـتل م الـراءة مـن الكبـائر،  الًفـا للخـوارج، فـعن ال

 .هها الوجه رت يسمى ولًيا بعطالق مرتك  الكبية عىل

 .ن الورتية، أو رت ورتية له ألبتةوليس معنى هها أنه بريء م 

تكـون ورتيتـه،  بل حمصل درجة الورتية أن يقا : إهنا فرل عن إيامن العبد، فبقدر إيامنـه 

وإذا صح بعمجال السلف أن مرتك  الكبية معه أصل اإليامن، فال بد أن يكون معه قدر من 

 .تعاىل، وتكون ورتيته بحس  إيامنهورتية اهلل سبحانه و
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وقد تقرر أن مرتك  الكبية رت يسمى مؤمنًـا عـىل اإلطـالق، ولكـن يسـمى يف بعـض  

ــا، املقامــات مســلاًم، ويســمى يف بعــض املقامــا ت فاســًقا، ويســمى يف بعــض املقامــات مؤمنً

 .[92]النساء:  {َفَتْحِريُر َرَقَبة  ُمْؤِمنَة  }كالفاسأ يف مقام العتأ فعنه يد ل يف قوله تعاىل: 

 أهل اإليامن املطلأ هم أهل الورتية املطلقة:

نـه وإذا كان مرتك  الكبية رت يسمى ولًيا بعطالق، مل يل م من هها نفا مقام الورتيـة ع

من كل وجه، ويف سائر املوارد، فتكون النتيجة أن مسـحلة الورتيـة تبـع ملسـحلة اإليـامن، فمـن 

فهـم أوليـاء عـىل اإلطـالق يف أي يف  -وهم السابقون بـاخليات-سما مؤمنًا عىل اإلطالق 

 عامة مقاما م وأحواهلم. 

ا يف مقام األحكـام، فتقو  مثاًل: إن أبا بكر مؤمن وإنه ويل من أولياء اهلل، سواء كان هه

أو يف مقام الثناء، أو يف أي مقام من املقامات، ألن حاله ريض اهلل تعـاىل عنـه كانـذ كـهل ، 

أي أنه من السابقني للخيات، ومثل ذل  إذا قلذ عن عمر أو عثامن أو عـيل ونحـوهم مـن 

 الصحابة، وأعيان األئمة.

 

 

 أهل الكبائر هلم قدر من الورتية بحس  إيامهنم:

ا اآلحاد من املسلمني فضاًل عن أهل الكبائر املظهرين لكبائرهم، فـعهنم رت يسـمون وأم

مؤمنني يف سائر املقامات، ورت سيام املقامات التا مل يصوب عليه الصـالة والسـالم التسـمية 

فيها كمقام الشهادة والت كية، وذل  ألنه يقع فيهم من الظلم ألنفسهم، أو الظلـم لغـيهم، 

 .يصلإىل من لة الفسأ أو مل سواء وصل هها 

 وليس من سما ولًيا يف مقام يل م أن يسمى ولًيا يف سائر املقامات.  
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ية بقدر ما يثبذ هلـم وعليه فعن الفساق وهم من أهل امللة أهل الكبائر، معهم من الورت

 .من اإليامن

أ ومنـه فمقام الورتية ي يد وينقص كام أن مقام اإليامن ي يد وينقص، ومنه ما هـو مطلـ 

 ما هو مقيد.
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 أركان اإليامن والتقيد بالعٍد النبوي فيها:

 قا : 

واإليامن: هو اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليـوم اآل ـر والقـدر  ـي  ورش  )

 .(وحلو  ومر  من اهلل سبحانه وتعاىل

 الرشح:

اإلسـالم أو هنا مسـحلة: وهـا أن النبـا صـىل اهلل عليـه وسـلم إذا ذكـر اإليـامن أو ذكـر 

غيها من األصو ، فجعلها أركاًنا بالعدد، كام يف قولـه عليـه الصـالة والسـالم مـن حـدي  

، فمن السنة الالزمة أرت يعـر بـحن اإلسـالم بنـا عـىل «بنا اإلسالم عىل مخس. . »ابن عمر: 

 غي ذل . 

ا وهها يقع من بعض املتح رين، كقو  من قا : إن اإلسالم بنا عـىل مخـس، وزاد معهـ

سادًسا، وهو: األمر باملعروف والنها عن املنكر، ثم علل تعلـيالت كثـية، ومنهـا أدلـة مـن 

الرشــيعة، أن هــه  األمــة هــا أمــة األمــر بــاملعروف والنهــا عــن املنكــر، وأن هــها أصــل يف 

 .ل ، وكل هها الكالم رت إيبكا  فيهاإلسالم، وأنه سياج الدين، إىل غي ذ

، فعن من عدم «بنا اإلسالم عىل مخس» عليه وسلم قا : لكن ما دام أن النبا صىل اهلل 

األدب معه أن يقا : إن اإلسالم بنا عىل سذ أو إن أركـان اإلسـالم سـتة، حتـى ولـو كـان 

 امل يد أصل بعمجال أهل العلم، كاألمر باملعروف والنها عن املنكر. 

ؤمن بــاهلل ن: هــو أن تــأن اإليــام»وعليــه: فلــام ذكــر النبــا صــىل اهلل عليــه وســلم: 

احلدي ، وذكر اإليامن يف حدي  عبد القيس وفرس  بام فرس به اإلسالم، فـعن  «ومالئكته...

 هه  من السنن املقتفاة، فعذا قيل: ما هو اإليامن؟ 

 قيل: اإليامن هو اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه. . إلخ. 
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مـًدا رسـو  اهلل، وإقـام وإذا قيل: ما اإلسالم؟ قيل: هو: يبهادة أن رت إله إرت اهلل وأن حم

 الصالة. . إلخ.

  طح من جتاوز الَعد النبوي لألركان:

فارتقتفاء أصل يف هه  األحرف النبوية، ولها فعن من ي يـد يبـيًئا مـن ذلـ ، عـىل جهـة 

العدد الرصيح املخالف لعـدد  أو حلـد  أو لـهكر  صـىل اهلل عليـه وسـلم، يقـع يف غلـ  مـن 

 وجهني:

 ارتعتبار الرشعا. من جهة أنه  الفاألو : 

 .أنه مل يفقه ذل ومن جهة أنه  الف اللفظ الرشعا والثاي: 

وإرت فــعن األمــر بــاملعروف والنهــا عــن املنكــر دا ــل يف يبــهادة أن رت إلــه إرت اهلل وأن  

وإقـام »حممًدا رسو  اهلل، وهو دا ل يف إقام الصالة، فعن النبا صـىل اهلل عليـه وسـلم قـا : 

 ستل م التوايص هبا، وكهل  إيتاء ال كاة، إىل غي ذل . ، وإقامتها ي«الصالة

فليس ركن من هه  األركان إرت وهو يتضمن األمر باملعروف والنها عن املنكر، فهـه  

 مسحلة مما ينبغا الوقوف عندها.

 :الفرق بني اإلسالم واإليامن

اسـتد   وهه  األركان التا ذكرها النبا عليه الصالة والسـالم، وجعلهـا هـا اإليـامن،

 . الظاهر، وأن العمل ليس إيامًناهبا املرجئة عىل أن اإليامن يف القل ، وأنه رت يكون يف

قالوا: ألن النبا صىل اهلل عليه وسـلم ملـا ذكـر اإليـامن جعـل مـورد  القلـ ، وملـا ذكـر  

 اإلسالم جعل مورد  األعام  الظاهرة. 

 :سحلة الفرق بني اإلسالم واإليامنوهه  م
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فيها السلف ا تالًفا لفظًيا أو ا تالف تنول، وقـد تقـدم أن مـهه  عامـة وقد ا تلف  

السلف، إرت ما حكا عن البخـاري و الثـوري: أن اإليـامن أ ـص، والسـند عـن الثـوري رت 

 يصح كام ذكر  ابن رج ، وكهل  البخاري إنام ُحٍصل مههبه بالفهم. 

 .نة، أن اإليـامن أ ـصر الكتـاب والسـوهلها يقا : إن املستقر عنـد السـلف وهـو ظـاه

واستد  من املرجئة عىل كون اإلسالم أفضـل، بـحن األنبيـاء سـحلوا اإلسـالم، كقولـه تعـاىل: 

نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َلَ  }  قالوا: فد  عىل أن اإلسالم أفضل.  [128]البقرة:  {َربَّ

ا َمـْن َكـاَن فِيَهـا ِمـْن َفَحْ َرْجنَ }واستد  من استد  عىل التسوية بينهام، بمثل قوله تعاىل: 

، قالوا: هها يد  عـىل أن [36-35]الـهاريات:  {املُْْؤِمننَِي َ َفاَم َوَجْدَنا فِيَها َغْيَ َبْيذ  ِمْن املُْْسلِِمنيَ 

 اإليامن واإلسالم سواء. 

 .سائر هه  األدلة رت تد  عىل ذل  ورت يب  أن

ه ارتستسـالم هلل، وارتنقيـاد لـه فعن اإلسالم الهي سحله إبراهيم وإسامعيل، رت يبـ  أنـ 

]آ  عمـران:  {إِنَّ الـٍديَن ِعنْـَد اهلل اإِلْسـالمُ }ظاهًرا وباطنًا، وهو الدين الـهي ذكـر  اهلل بقولـه: 

 .لسلف إن اإلسالم ظاهر رت باطن له، وما قا  أحد من ا[19

فعنـه  فعن الظاهر الهي رت باطن معه هو النفاق، وإذا سما إسالًما يف بعـض املقامـات، 

يراد به ارتستسالم الهي يمنع القتل ويمنع عدم إجراء األحكام الظاهرة عـىل صـاحبه، وإرت 

ــه:  ــه، كقول ــاىل أهل ــبحانه وتع ــدح اهلل س ــهي امت ــالم الرشــعا ال ــعن اإلس ــلِِمنَي }ف إِنَّ املُْْس

 ، إىل غي ذل ، رت بد له من باطن. [35]األح اب:  {َواملُْْسلاَِمِت 

اإلسـالم يبـهادة »لظاهرة التا ذكرها صىل اهلل عليه وسلم بقولـه: ومعلوم أن األعام  ا

 .ة عىل الباطن، كام أن هلا ظاهًرااحلدي ، مبني «أن رت إله إرت اهلل وأن حممًدا رسو  اهلل. . 

 فمن قا : رت إله إرت اهلل، ومل يرد بهل  التوحيـد والـراءة مـن الرشـك، فـعن يبـهادته رت 

 .لمنيتنفعه عند اهلل بعمجال املس
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ا مـن قلبـه، فعنـه يبـهادته رت ومثله من قا : إن حممًدا رسـو  اهلل، ومل يكـن ذلـ  صـدقً  

 .تنفعه

ه باإلمجـال وبرصـيح ومثله من صىل أو أدى ال كاة نفاًقا، فعن مثل هـها العمـل رت ينفعـ 

 .الكتاب والسنة

طن واملقصود من هـها أن اإلسـالم الـهي هـو ديـن اهلل سـبحانه وتعـاىل، لـه ظـاهر وبـا 

باإلمجال، وإذا كان اإلسالم ظاهًرا رت باطن معه، فعنه النفاق األكر الهي ذكـر اهلل كفـر أهلـه 

 يف كتابه. 

وعليــه: فــعن اإلســالم املطلــأ يتضــمن اإليــامن، وهلــها دعــا بــه األنبيــاء علــيهم الصــالة 

نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمنْيِ َلَ  }والسالم كمثل قوله تعاىل:   . [128]البقرة:  {َربَّ

ــْؤِمننَِي َ َفــاَم َوَجــْدَنا فِيَهــا َغــْيَ َبْيــذ  ِمــْن }وأمــا قولــه:  َفَحْ َرْجنَــا َمــْن َكــاَن فِيَهــا ِمــْن املُْ

 فعنه دليل عىل أن اإليامن أ ص، وليس دلياًل عىل التسوية.  [36-35]الهاريات:  {املُْْسلِِمنيَ 

 ووجه ذل : 

فلـام   [35]الـهاريات:  {َمـْن َكـاَن فِيَهـا ِمـْن املُْـْؤِمننِيَ  َفَحْ َرْجنَا}أن اهلل سبحانه وتعاىل قا : 

ذكر اإليامن، ذكر  يف مقام املخرجني، أي أن الهين أ رجوا منها هم فق  أهـل اإليـامن، ورت 

 يب  أن الهين  رجوا مجيعهم من أهل اإليامن ظاهًرا وباطنًا. 

ألن هها البيذ فيه امرأة  [36]الـهاريات:  {ْسلِِمنيَ َفاَم َوَجْدَنا فِيَها َغْيَ َبْيذ  ِمْن املُْ }ثم قا : 

َفاَم َوَجْدَنا فِيَها َغـْيَ َبْيـذ  }لوط، وامرأة لوط مسلمة يف الظاهر كافرة يف الباطن، وهلها قا : 

فسامهم مسلمني ألن فيهم من هو منافأ، وها امرأة لوط عليـه  [36]الهاريات:  {ِمْن املُْْسلِِمنيَ 

   الصالة والسالم.

وأقــوى مــا اســتد  بــه مــن ســوى بــني اإلســالم واإليــامن مــن "قــا  يبــيخ اإلســالم: 

املتح رين، هها السياق من القرآن، قا : وهـو عنـد التحقيـأ يـد  عـىل التفريـأ، أو عـىل أن 

إرِتَّ اْمَرَأَتـُه }مقام اإليامن أ ص، فعن املخـرجني مل يكـن معهـم امـرأة لـوط، كـام قـا  تعـاىل: 
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، وهلها ملا ذكرهم اهلل سامهم مؤمنني، وأهل البيـذ سـامهم [83]األعراف:  {ابِِرينَ َكاَنْذ ِمْن اْلغَ 

. "مسلمني؛ ألن املرأة فيهم وها منافقة  ، وهها استدرت  متني وحتقيأ بنيَّ

وهه  األركان التا ذكرها النبا صىل اهلل عليه وسلم كل ركن منها قد يتضمن غـي  أو 

باهلل يتضمن أو يستل م اإليامن باملالئكة، وكتبه. . إلـخ، كـان يستل مه، فعذا قلذ: إن اإليامن 

هها صحيًحا، وهلها فعن سـائر مـوارد الرشـيعة وأحكامهـا الظـاهرة والباطنـة تعـود إىل هـها 

 التفسي.

 :العالقة بني اإلسالم واإليامن

 من قا  إن النبا فرس اإليامن باألعام  الباطنة، وهها يـد  عـىل أن العمـل لـيس دا ـالً 

 ، قيل: هها غل  من وجهني: يف مسمى اإليامن

 الوجه األو :

 .ذكر اإلسالم معه أن النبا صىل اهلل عليه وسلم ذكر هها يف مقام   

فعن هـها جـاء يف حـدي  جريـل، وإذا ُذكـر اإليـامن واإلسـالم، ذكـر اإليـامن بـح ص  

 .ل السلف أن اإليامن أصله يف الق مقاماته، وهو القل ، وتقدم أن من أصو 

وملا ذكر اإلسالم معه جعل اإلسـالم يف األعـام  الظـاهرة، ألن املنـافأ يسـمى مسـلاًم،  

م، فرسـ اإليـامن وهلها ملـا ذكـر اإليـامن وحـد  يف حـدي  عبـد القـيس ومل يـهكر معـه اإلسـال

 .باألعام  الظاهرة

بـحعام  وملا ذكر اهلل سبحانه اإليامن وحد  ومل يهكر معه اإلسالم، ذكر  سبحانه وتعاىل  

ـَر اهلل َوِجَلـْذ ُقُلـوهُبُْم َوإَِذا ُتلَِيـْذ }باطنة وأعام  ظاهرة، كقوله: 
ـِهيَن إَِذا ُذكِ ـاَم املُْْؤِمنُـوَن الَّ إِنَّ

ُلونَ  ، وهـه  كلهـا مقامـات قلبيـة، ثـم [2]األنفـا :  {َعَلْيِهْم آياُتُه َزاَدْ ُْم إِياَمنَ ًا َوَعىَل َرهٍبِْم َيَتَوكَّ

ــِهينَ }قــا :  َّــا َرَزْقنَــاُهْم ُينِفُقــونَ  الَّ ــاَلَة َومِم فجعــل ســبحانه وتعــاىل  [3]األنفــا :  {ُيِقيُمــوَن الصَّ

 األعام  الظاهرة واألعام  الباطنة من اإليامن. 
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أن يقا : إن اإليامن املهكور يف حدي  جريل وهو ما ذكر  املصنف هنـا، الوجه الثاي: 

 باهلل إقام الصالة، بعمجال املسلمني. يستل م األعام  الظاهرة، فعن من اإليامن 

 .يتضمن أو يستل م األعام  الظاهرةوكل أصل من هه  األصو  الستة 

فــعن مــن صــىل فقيــل لــه: مِلَ صــليذ؟ فقــا : إيامًنــا بــاهلل، فــعن قولــه صــواب باإلمجــال،  

 وكهل  من صىل وقا : إنام صليذ استجابة لكتاب اهلل؛ ألن اهلل أمر بعقام الصالة، وكـهل 

ـِهيَن آَمنُـوا ُكتِـَ  }من صام وقا : إنام صمذ استجابة لكتاب اهلل؛ لقو  اهلل تعاىل:  َـا الَّ َيا َأهيُّ

، ومــن أمــاط األذى عــن الطريــأ وقــا : إنــام فعلتــه اســتجابة [183]البقــرة:  {َعَلــْيُكُم الٍصــَيامُ 

ليـه وسـلم؛ ألن لرسو  اهلل صىل اهلل عليه وسـلم، فعنـه يـد ل يف اإليـامن بـالنبا صـىل اهلل ع

 ارتستجابة فرل عن اإليامن، وكهل  سائر األعام  الظاهرة.

 :اإليامن ليس هو سرد العلم

بـل رت بـد أن يصـح  ومما ينبه عليه، أن اإليـامن عنـد التحقيـأ لـيس هـو سـرد العلـم، 

 .اإليامن انقياد

نـه رت يسـمى فعنه رت يسمى مؤمنًا إرت من عرف وانقاد، أما إذا عـرف ومل يكـن منقـاًدا فع 

 .مؤمنًا، وإنام يسمى عاملًا أو عارًفا

وهلها فبعض أجناس الكفار أثبذ اهلل هلم قدًرا من العلم واملعرفة يف بعض السـياقات،  

كعتياهنم الكتاب، أو إتياهنم العلم، ولكن مل يثبذ هلم مقام اإليـامن، ممـا يـد  عـىل أن اإليـامن 

 ليس هو حمض العلم واملعرفة. 

اإلسالم املهكورة يف حدي  جريل هـا متضـمنة أو مسـتل مة لألعـام   وكهل  أركان

 الباطنة، فعن إقام الصالة مستل م لإليامن باهلل ومالئكته. . الخ. 

وهلها أمجع املسلمون عىل أن من أظهر الصالة ومل يكـن مؤمنًـا بـاهلل أو مالئكتـه أو كتبـه 

 أو رسله أو اليوم اآل ر أن صالته رت تنفعه. 
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فــيمكن أن يقــا : إن ســائر األعــام  الظــاهرة املــهكورة يف تفســي اإلســالم هــا وعليــه 

متضمنة أو مستل مة ملا فرس به اإليامن، وإن سائر األعام  الباطنة املهكورة يف تفسي اإليـامن، 

متضــمنة أو مســتل مة لألعــام  الظــاهرة التــا تقــع عــىل جهــة التعبــد وارتنقيــاد هلل ســبحانه 

 وتعاىل. 

جتردت األعام  الظاهرة عن هه  األصو  اإليامنيـة السـتة املـهكورة يف تفسـي وهلها إذا 

اإليامن، أصبحذ األعام  الظاهرة من النفاق الـهي رت يقبلـه اهلل سـبحانه وتعـاىل، فلـيس يف 

 هها املورد يشء من اإليبكا  ملن تتبعه وعرف فقهه.
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 ن أصو  اإليامن: اإليامن بالرسل:م

 قا : 

  كله، رت نفرق بني أحد من رسله، ونصدقهم كلهم عىل ما جاءوا ونحن مؤمنون بهل)

 .(به

 الرشح:

أي أن من أصو  اإليامن: التصديأ بالرسـارتت السـاموية وقـد تقـدمذ مسـحلة النبـوة، 

 : هها مهكور يف القرآن ومعنا : «رت نفرق بني أحد من رسله»وقوله: 

والرسالة، بل يـؤمن هبـم عـىل مـا  أنه رت ينقص أحد من األنبياء والرسل عن مقام النبوة

 ذكر  اهلل إما سماًل وإما مفصاًل.

 :معرفة نبوة األنبياء إنام تكون باأل بار الصحيحة

 وحتذ هها يشار إىل مسحلة مهمة، وها:

ــا أو بكــون الرســو  رســورتً إنــام يعلــم بع بــار اهلل ســبحانه   أن العلــم بكــون النبــا نبًي

ة عـن األنبيـاء، وقـد وقـع يف كـالم طائفـة مـن املفرسـين، وتعاىل، واأل بار الثابتة الصـحيح

وكهل  يف كت  أهل الكتاب، سواء يف التوراة املحرفة، أو األسفار املوجودة عند اليهـود أو 

اإلصحاحات املوجودة عند النصارى، وقع فيها ذكر ألعيـان مـن األنبيـاء، وأقـوا  تضـاف 

 أن يقا : إن أقواهلم تصح أو رت تصح. إليهم، مع أن هؤرتء مل تنضب  نبو م، حتى يمكن 

بل قد يكون بعضهم مـن األنبيـاء، وقـد يكـون بعضـهم مـن األحبـار والرهبـان الـهين 

َـُهوا َأْحَبـاَرُهْم َوُرْهَبـاهَنُْم َأْرَباًبـا ِمـْن ُدوِن اهلل}ذكرهم اهلل يف كتابـه، كمثـل قولـه تعـاىل:   {ا َّ

اة النبــوة كــان يبــائًعا يف أحبــار اليهــود ورهبــان فــعن التســم  هبــها املقــام وحماكــ [31]التوبــة: 

 النصارى.
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 ضاب  التحدي  عن بنا إرسائيل:

ــائأ  ــر احلق ــا يف تقري ــود والنصــارى رت يصــح اعتباره ــوم يف اليه ــ  املوجــودة الي الكت

 .رت يعلمه إرت اهلل سبحانه وتعاىلالرشعية، أو احلقائأ العلمية، فضاًل عن الغي  الهي 

رت تصـدقوا أهـل »صىل اهلل عليه وسلم كام يف الصحيحني أنه قا :  وإذا ثبذ عن النبا 

فعن املراد بهل ، ما كان  «حدثوا عن بنا إرسائيل ورت حرج»وقوله:  «الكتاب ورت تكهبوهم

 موجوًدا يف كتبهم املحثورة. 

وأما الكت  التـا انتحلوهـا مـن بعـد وعلـم انتحاهلـا، فـعن مثـل هـه  الكتـ  رت يصـح 

ث هبا، ولكن بام يف التوراة أو يف اإلنجيل، فعن مثل هـها هـو املـراد يف قولـه اعتبارها ورت حُي  دَّ

، وأمـا مـا كـان متـح ًرا حادًثـا، «حدثوا عـن بنـا إرسائيـل ورت حـرج»صىل اهلل عليه وسلم: 

ويعلم أنه ليس عليـه أثـر األنبيـاء، فـعن هـها ممـا يلـ م اطراحـه ورت َيـوز اعتبـار  بحـا  مـن 

 األحوا . 

ليس املـراد بـهل  أن  «حدثوا عن بنا إرسائيل ورت حرج»ىل اهلل عليه وسلم: وقوله ص

تبنى التفاسي لبعض كالم اهلل يف القرآن، أو بعض األ بار التـا ذكرهـا النبـا عليـه الصـالة 

والسالم، عىل أ بار بنا إرسائيل التا عليها أثر التحريف، فضاًل عن األ بـار التـا ليسـذ 

 .فالسفتهم، أو رهباهنم أو كفارهم ام كتبهامن أ بار أنبيائهم وإن

 .ينبغا تضييقهفهها باب  

وقد كان الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم من أبعد الناس عن األ ـه عـن بنـا إرسائيـل  

 حتى حدث بعض التابعني، ثم صار من بعدهم يهكرون كثًيا من الروايات عنهم. 

أهنـم أ ـهوا بعـض الروايـات عـن وما يهكر عن عبد اهلل بن عمرو وغي من الصـحابة 

بنا إرسائيل فها عىل الوجه املحذون فيه يف اجلملة، وإن كـان مـا ذكـر اهلل سـبحانه وتعـاىل يف 

القرآن سماًل كقصة آدم مـثاًل مـع زوجـه، رت َيـوز أن تفرسـ تفسـًيا مفصـاًل بآثـار عـن بنـا 



 

 

279   

حدثوا »قوله:  إرسائيل رت يعلم أها صحيحة أو ليسذ صحيحة، ورت يصح إد ا  ذل  يف

، فعن النبا هنى عن تصديقهم، وهنى عن تكهيبهم يف مثـل هـه  «عن بنا إرسائيل ورت حرج

املقامات، ألنه إما أن يصدق باطل، وإما أن يكهب حأ؛ هها يف األمـور املحتملـة للتصـديأ 

 والتكهي . 

يـرد ورت يعتـر  أما ما ابتدعو  يف دينهم، وقالو  إفًكا واف اًء فعنه يرد ورت كرامـة لـه، بـل

 بحا .

 حكم أهل الكبائر يف اآل رة:

 :املصنف قا 

وأهل الكبائر من أمة حممد صىل اهلل عليه وسـلم يف النـار، رت خيلـدون إذا مـاتوا وهـم )

موحدون وإن مل يكونوا تائبني بعد أن لقوا اهلل عارفني، وهم يف مشيئته وحكمه، إن يباء غفر 

 [48]النساء:  {َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِ  ملَِْن َيَشاءُ }جل يف كتابه: هلم وعفا عنهم بفضله كام ذكر ع  و

وإن يباء عههبم يف النار بعدله، ثم خيرجهم منها برمحته ويبفاعة الشافعني من أهل طاعته، ثم 

يبعثهم إىل جنته، وذل  بحن اهلل تعاىل موىل أهل معرفته، ومل َيعلهم يف الدارين كحهل نكرته 

ن هدايته، ومل ينالوا من ورتيته، اللهم يا ويل اإلسالم وأهله مسكنا باإلسـالم الهين  ابوا م

 .(حتى نلقاك به

 الرشح:

ذكر املصنف أهل الكبائر من جهة حكمهم يف اآل رة، وها مسحلة الفاسأ املـيل، وقـد 

 .عت لة َيعلوهنم برآء من اإليامنتقدم أن اخلوارج وامل

 .فاخلوارج تقو : إهنم كفار 

 ت لة تقو : إهنم فساق قد عدموا اإليامن. واملع 
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وقد اتفقذ اخلوارج واملعت لة عىل أن أهـل الكبـائر خيلـدون يف النـار، وأهنـم لـيس هلـم 

 .اهلل سبحانه وتعاىل وثوابه وفضلهحظ من رمحة 

 .وهو مهه  واضح وبني الضال  

ليــاء وألجــل هــها األصــل أنكــروا يبــفاعة النبــا صــىل اهلل عليــه وســلم ويبــفاعة األو 

 والصاحلني ألهل الكبائر؛ ألهنم يرون أن أهل الكبائر خملدون يف النار.

 

 :مهاه  املرجئة يف حكم أهل الكبائر

وأما املرجئة فعن أقواهلم يف أهل الكبائر ليسذ مفصـلةً َ كـحقواهلم يف اإليـامن، ومـهاه  

 املرجئة يف حكم أهل الكبائر ثالثة: 

 القو  األو : 

م رت يعرضون ليشء مـن العـهاب البتـة، فيج مـون بـراءة سـائر وهو قو  غاليتهم، أهن

 .بائر من عهاب اهلل سبحانه وتعاىلأهل الك

وهها القو  كام يقرر يبيخ اإلسالم رمحه اهلل يهكر يف كت  املقارتت عن غالية املرجئـة،  

ومل حيفظ عن أحد من األعيان املعروفني منهم أنـه كـان يـنص عـىل هـها القـو  وينترصـ لـه، 

 .رتت أن هها هو قو  غالية املرجئةولكن جاء يف كت  املقا

وقد نسبه ابن ح م و أبو احلسن األيبعري إىل مقاتل بن سـليامن ورت يصـح ذلـ  عنـه،  

 ولكن يطلأ ويقا : هها قو  الغالية من املرجئة؛ ألن هها يبائع يف كت  املقارتت. 

 القو  الثاي: 

الهين قالوا: إن أهل الكبائر حتذ املشـيئة، وملـا وهم  .  ويسمى قو  الواقفة من املرجئة

كانوا ينكرون حكمة اهلل سبحانه وتعاىل يف أفعاله، أو مـا يسـمونه التعليـل، فـعهنم قـالوا: إن 

 أهل الكبائر حتذ مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل. 
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 َوَيْغِفـرُ }وهه  اجلملة من حي  اإلمجا  رت إيبكا  فيها، فعن اهلل سـبحانه وتعـاىل قـا : 

، ومـن أصـو  أهـل السـنة واجلامعـة أن أهـل الكبـائر يف [48]النسـاء:  {َما ُدوَن َذلَِ  ملَِْن َيَشـاءُ 

 اآل رة حتذ مشيئة اهلل. 

 ولكن جهة الغل  عند واقفة املرجئة، أهنم قالوا:

ثم قـالوا: قـد يعـهب سـائرهم بالنـار، ثـم خيرجـون ، حتذ مشيئة اهلل، ووقفوا عىل هها  

لسـائرهم، فـال يـد ل أحـد مـن أهـل الكبـائر يف النـار، وقـد يعـهب األكثـر منها، وقد يغفر 

 .ثر سيئات، وهها معنى كوهنم واقفةحسنات ويغفر لألك

أي أهنم يقولون: إهنـم حتـذ املشـيئة، ثـم مـع ذلـ  يفصـلون تفصـياًل يقـع عـىل سـائر  

 مته. الفروضات العقلية يف املشيئة، ومل يراعوا يف ذل  أ بار الشارل فضاًل عن حك

وهــها القــو  يقولــه طوائــف مــن املرجئــة، وهــو قــو  أيب احلســن األيبــعري ومجهــور 

أصحابه، وإن كان األيبعري يهكر يف كتبه ما يوحا أنه خيـالف هـها القـو ، لكـن عـىل أقـل 

تقدير هو أحد قويل أيب احلسن ومجهور أصـحابه، وإرت فــشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل 

 ها املهه  وأنه رت يهكر يف كتبه إرت مسحلة املشيئة. َي م بحن األيبعري عىل ه

 ويمكن أن يقا : إن لأليبعري يف هها قولني: 

 : هو القو  املوافأ لقو  مقتصدة املرجئة.األو 

 : وهو املعروف عنه يف الكت  الكالمية، هو هها القو . والثاي

 القو  الثال :

 حكم أهل الكبائر، ومن هـؤرتء هو قو  مقتصدة املرجئة، وهؤرتء يوافقون السلف يف 

الفضالء من أصحاب أيب احلسن األيبعري، فيقا : إن هـؤرتء، وهـم املقتصـدة مـن املرجئـة 

 يوافقون السلف يف حكم أهل الكبائر.
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 :أصو  مهه  السلف يف حكم أهل الكبائر يف اآل رة 

 وقو  السلف رمحهم اهلل يف حكم أهل الكبائر مبنا عىل ثالثة أصو :

 أهنم حتذ املشيئة. ل األو : األص

أنه رت خيلد أحـد منهم يف النار، بل مآهلم إىل اجلنة، إما ابتداًء قبل عهاب، األصل الثاي: 

وإما مآرتً بعد العهاب، وههان األصالن يف اجلملة رت خيالفان قو  الواقفة من املرجئة، وإنـام 

 يتمي  مهه  السلف، باألصل الثال . 

اإليامن واجل م بحن طائفة من أهل الكبائر غي معينني يد لون : األصل الثال  وحمصل

اجلنة ورت يعهبون يف النار، وأن طائفة منهم يعـهبون يف النـار ثـم خيرجـون منهـا، إمـا برمحتـه 

 املحضة، أو برمحته مع سب  من الشفاعة أو نحوها. 

ون بـحن وهها األصل يمي  قو  السـلف عـن قـو  املرجئـة الواقفـة؛ ألن السـلف َي مـ

قدًرا من أهل الكبائر رت يد لون النار، وَي مون بحن قـدًرا آ ـر مـن أهـل الكبـائر يـد لون 

 النار. 

وهها القدر الهي رت يد ل النار، والقـدر الـهي يعـهب يف النـار ثـم خيـرج منهـا، لـيس 

مبنًيا عىل حمض املشيئة فق ، بل هو مبنا عـىل مشـيئته مـع حكمتـه سـبحانه وتعـاىل وعدلـه، 

َوَنَضـُع }ا ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه املوازين، وها املهكورة يف مثـل قولـه تعـاىل: وهله

ـا املََْواِزيَن اْلِقْسَ  لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفس  يَبـْيًئا َوإِْن َكـاَن ِمْثَقـاَ  َحبَّـة  ِمـْن َ ـْرَد   َأَتيْ  نَـا هِبَ

، فال يب  أن الهين يعهبون يف النـار هـم أكثـر إتياًنـا للكبـائر [47ء: ]األنبيا {َوَكَفى بِنَا َحاِسبنِيَ 

رت َيْظلِـُم ِمْثَقـاَ  }وأكثر فسًقا وأكثر فجوًرا ممن رت يعهبون يف النار؛ ألن اهلل سبحانه وتعـاىل: 

ة   ، واملوازنــة سمــع عليهــا بــني الســلف، وقــد ذكرهــا اهلل يف كتابــه، وذكرهــا [40]النســاء:  {َذرَّ

  اهلل عليه وسلم إما سملة وإما مفصلة. الرسو  صىل
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هــه  املوازنــة أن اهلل رت يظلــم مثقــا  ذرة، وأن حكمــه عــد ، فــال يعــهب األكثــر  حــدو

حسنة ويغفر لألكثر سيئة، هها رت يكون يف عد  اهلل سبحانه وتعـاىل وقضـائه؛ فعنـه سـبحانه 

 وتعاىل حكم عد . 

حـًدا، وملـا ذكـر اهلل ا عـدرتً ومل يميـ  هلـا قـرآن بكوهنـوهلها وصفذ املوازنة املطلقة يف ال

سبحانه وتعاىل املوازنـة بـني اإليـامن والكفـر قيـدها بنـول مـن املقـدار واحلـد، كقولـه تعـاىل: 

ـوا } ـِهيَن َ رِسُ ـْذ َمَواِزينُـُه َفُحْوَلِئـَ  الَّ َفَمْن َثُقَلْذ َمَواِزينُُه َفُحْوَلِئَ  ُهْم املُْْفلُِحوَن َ َوَمـْن َ فَّ

ُهْم يِف َجَهنََّم َ الُِدوَن َ َتْلَفُح ُوُجوَهُهْم النَّاُر َوُهـْم فِيَهـا َكـاحِلُوَن َ َأمَلْ َتُكـْن آَيـايِف ُتـْتىَل َأنُفَس 

 . [105-102]املؤمنون:  {َعَلْيُكْم َفُكنُتْم هِبَا ُتَكٍهُبونَ 

ورة فرصيح يف سياق سورة املؤمنون وسورة األعراف وسورة القارعة أن املوازنة املـهك

 ها يف حأ أهل اإليامن وأهل الكفر. 

وأما إذا ذكر اهلل املوازنة املطلقة املتعلقة بسائر  لقه، فعنه يهكرها ذكـًرا مطلًقـا ويقيـدها 

مـا  [47]األنبيـاء:  {َوَنَضـُع املَْـَواِزيَن اْلِقْسـ َ }بعموم عدله وقسطه سبحانه وتعاىل، ففا قوله: 

ة  َوإِن َتـُ  َحَسـنًَة ُيَضـاِعْفَها}حانه ذكر اهلل فيها إرت أهنـا قسـ  وأنـه سـب ـُم ِمْثَقـاَ  َذرَّ
 {رتَ َيْظلِ

 إىل غي ذل  من سياقات القرآن.  [40]النساء: 

القسـ : صـفة،  [47]األنبيـاء:  {َوَنَضـُع املَْـَواِزيَن اْلِقْسـ َ }وهلها كان إعراب قوله تعـاىل: 

ة مفـردة ا مل تتبعه، فجـاءت الصـفواألصل أن الصفة تتبع املوصوف يف اإلفراد واجلمع، وهن

 .واملوصوف مجع ألهنا مصدر

 وهلها قا  ابن مال  يف األلفية:  

 فل موا اإلفراد والتهكيا             ونعتوا بمصدر كثًيا                               
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 :تفصيل ابن ح م يف املوازنة ونقد 

القـيم رمحـه اهلل نقـل عـن ابـن حـ م أنـه وهنا تنبيه يف هه  املسـحلة؛ وهـو أن اإلمـام ابـن 

 .الكبائر يف هه  األمة تكون مفصلةإن املوازنة يف حأ أهل "يقو : 

رت يعـهب يف النـار، قا : فمن ثقلذ: أي فمن زادت حسناته عىل سيئاته بواحـدة فعنـه  

 .بل يد ل اجلنة

   .رج منهاخيوإن من زادت سيئاته عىل حسناته واحدة فعنه رت بد أن يعهب يف النار ثم  

نـة يبـيًئا ثـم يـؤذن لـه وأما من استوت حسناته مع سـيئاته، فعنـه حيـبس عـن د ـو  اجل

 .بد و  اجلنة

قا  ابن القيم: وهها هو قو  الصحابة والتابعني، وكثي من الناس رت يعرفونـه، بـل رت  

 ."يعرفون إرت قو  املرجئة

حابة والتـابعني عـىل هـها والصحيح: أن القو  هبها التفصيل، رت تصح إضافته إىل الص

اإلطالق، فعنه رت دليل عليه، إنام د  الدليل عىل غل  قو  املرجئة الواقفـة، ود  عـىل أن اهلل 

ة  }سبحانه وتعاىل:   . [40]النساء:  {رَت َيْظلُِم ِمْثَقاَ  َذرَّ

وأما اجل م بحن من زادت سيئاته واحدًة أنه يد ل النـار، أو أن الـهين ذكـر النبـا صـىل 

 عليـه وسـلم أهنــم قـد د لـوا النــار يف حـدي  الشــفاعة مـن هـه  األمــة، هـم مــن زادت اهلل

 سيئا م عىل حسنا م بواحدة فام فوق، فهها ليس بالزم. 

فمن زادت سيئاته عىل حسناته بواحدة، يمكـن أن يغفـر لـه قبـل د ـو  النـار، ولـيس 

 هناك دليل يمنع أن يغفر له؟ 

اىل، ولو غفر لسائر أهل الكبائر لكان ذلـ  ممكنًـا، واملغفرة ها حمض حقه سبحانه وتع

لكن ملا أ ر النبا عليـه الصـالة والسـالم أن طائفـة مـنهم يعـهبون وخيرجـون بالشـفاعة أو 

بحن طائفة منهم يد لون النـار، ثـم  اإليامنُ  ، وج  أن يقا : إنه من اإليامنِ بمحض رمحة اهلل
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غفر ملـن يشـاء، ولـورت أ بـار الشـفاعة ملـا صـح خيرجون منها، وإرت فعن اهلل سبحانه وتعاىل ي

 ألحد أن َي م هبها. 

فهها اجل م الهي ج م به اإلمـام ابـن القـيم رمحـه اهلل لـيس ج ًمـا مناسـًبا، ولـيس عليـه 

 دليل.

 اخلالف حو  أهل األعراف من هم:

والقو  بـحن مـن اسـتوت حسـنا م مـع سـيئا م فـعهنم يوقفـون عـن د ـو  اجلنـة ثـم 

 َيد اإلمام ابن القـيم رمحـه اهلل واإلمـام ابـن حـ م مـع جاللـتهام دلـياًل واضـًحا يد لوهنا، مل

َوَبْيـنَُهاَم ِحَجـاب  }عليه، ومل يستدلوا عىل هها إرت بآية األعراف يف ذكر أصـحاب األعـراف: 

ــِة أَ  ــاَدْوا َأْصــَحاَب اجْلَنَّ ْن َســالم  َعَلــْيُكْم مَلْ َوَعــىَل األَْعــَراِف ِرَجــا   َيْعِرُفــوَن ُكــاًل بِِســياَمُهْم َوَن

 .[46]األعراف:  {َيْدُ ُلوَها َوُهْم َيْطَمُعونَ 

 .ن أهل األعراف ينتظرون ثم يد لونفظاهر القرآن أ 

لكن يبقى أن أهل األعـراف مـا فرسـهم النبـا صـىل اهلل عليـه وسـلم بـهل ، وألفـا   

 هاد قاله بعض السلف. السياق القرآي بحكم كالم العرب رت يفهم منها ذل ، وإنام هها اجت

وقد نقل عـن ابـن عبـاس و ابـن مسـعود و جـابر أن أهـل األعـراف: هـم مـن تسـاوت 

 حسنا م مع سيئا م، إرت أن هه  اآلثار رت يصح منها يشء عن الصحابة. 

ومعلوم أن القاعدة: أنه إذا ا تلف يف تفسي آية، وللصـحابة فيهـا قـو ، وملـن بعـدهم 

حابة، وقاعـدة ابـن جريـر يف ذلـ  معروفـة، إرت أنـه ملـا ذكـر قو ، فعنه يؤ ـه بمـهه  الصـ

تفسيهم ألهل األعراف، ذكر هها عن ابن عباس وغي ، وذكر أقـوارتً، ثـم غلـ  قـو  مـن 

يقو  بحهنم مالئكة، ورجح أهنم قوم من بنا آدم، ولكنه ذه  إىل التوقـف فـيهم، فـام جـ م 

هها عن بعض الصـحابة، وهـها موجبـه بحهنم من استوت حسنا م مع سيئا م، مع أنه نقل 

 أنه مل يصح عند ابن جرير يشء من هه  الروايات عن الصحابة. 
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ثم إنه لو سلم جدرتً أن هه  الروايـة صـحيحة عـن ابـن عبـاس، فـال يلـ م مـن هـها أن 

 يقا : إن هها مهه  سائر الصحابة والتابعني. 

م أن يوقف سائرهم، فهـه  كلهـا ثم إذا وقف اهلل سبحانه وتعاىل قوًما من هؤرتء، مل يل 

 لوازم وحتصيالت ليسذ دقيقة. 

وســائر األدلــة التــا اســتد  هبــا ابــن حــ م و ابــن القــيم رمحهــام اهلل هــا آيــات املوازنــة 

واإليـامن كـام املهكورة يف سورة األعراف واملؤمنون ويف سورة القارعة، وها يف ذكـر الكفـر 

 .هو صيح من سياقها

اف استدرت  سمـل، حيتـاج إىل تفصـيل مـن الشـارل يف حـدهم، واستدرتهلم بآية األعر

 .لقو  هو قو  لطائفة من أهل السنةوعليه فنقو : هها ا

وقد رد بعض أهل السنة واجلامعة عىل اإلمام ابن ح م رًدا مشـهوًرا؛ ألن هـه  املسـحلة  

هلل احلميـدي أو  من قررها هبها الوجه هو أبو حممد ابن ح م يف كتبه، وانترص هلـا أبـو عبـد ا

صاحبه، وانترص هلا اإلمام ابن القيم يف طريأ اهلجرتني وغي ، فهؤرتء الثالثة هم أيبهر مـن 

 قررها من أهل السنة من املتح رين. 

ورت ترى يف كت  السلف املتقدمة كالرشيعة لآلجري والتوحيد لـابن   يمة، واإليـامن 

الم عىل وجه من الوجو ؛ فالسـلف أمجعـوا لـابن مند  وغيها، رت ترى أن فيها ذكًرا هلها الك

عىل اإليامن باملوازنة لكن ليس عىل هها التفصيل، فعليه يقا : إن هها التفصـيل قـو  طائفـة 

 من أهل السنة واجلامعة. 

وهـه  املسـحلة فيهـا وجهـان "وهـها مـا قـرر  يبـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل قـا : 

ثم ذكـر القـو  الـهي ذكـر  ابـن  "صحابنا وغيهمللمتح رين من أهل السنة واجلامعة من أ

القيم، وذكر قورتً آ ر، فهه  مسحلة متح رة رت ينبغا اجل م فيها، وأصو  السلف مبنيـة عـىل 

 األصو  الثالثة املتقدمة. 
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صحيــة يف إبطــا  مــهه   [48]النســاء:  {َوَيْغِفــُر َمــا ُدوَن َذلـِـَ  ملَِــْن َيَشــاءُ }وهــه  اآليــة: 

   مهه  املعت لة، الهين قالوا: إن أهل الكبائر خيلدون يف النار.اخلوارج، وإبطا

 مسقطات العقوبة:

 وقا  املصنف: 

 .(وإن يباء عههبم يف النار بعدله، ثم خيرجهم منها برمحته، ويبفاعة الشافعني)

 الرشح:

أي: وإن كانذ يبفاعتهم من رمحته، كام هو صيـح مـن النصـوص أنـه خيـرج قـوم مـن 

 سبحانه وتعاىل بغي يبفاعة أحد.  النار بمحض رمحته

وقد ذكر أهل العلم ومنهم اإلمـام ابـن تيميـة رمحـه اهلل: أن مسـقطات العقوبـة، بضـعة 

 عرش مسقًطا حس  ارتستقراء الرشعا:

 وقد أمجع املسلمون أن من تاب من الكبية، فعنه يغفر له. األو : التوبة، 

ن مقام التوبة، وارتستغفار تارًة يهكر ، وارتستغفار هنا مقامه أ ص مرتستغفاراالثاي: 

 ويراد به التوبة، وتارًة يهكر ويراد به ما هو أ ص من ذل .

ـٍيَئاِت }، فعن اهلل سبحانه وتعاىل قا : الثال : احلسنات ]هـود:  {إِنَّ احْلََسنَاِت ُيْهِهْبَن السَّ

114]  . 

 الغي . بظهر  الرابع: دعاء املسلم أل يه

 فرة.اخلامس: املصائ  املك

 السادس: ما يقع يف القر من اهلو . 

، فـال يـوايف ربـه بكبيتـه، بـل يـ و  أثرهـا بعـهاب السابع: العهاب الهي يقع يف القر

 القر.

 وعرصات القيامة، فهه  مجلة من املسقطات. الثامن: مقامات اآل رة 
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عقوبـة فـعذا عـدمذ هـه  األسـباب، املسـقطة ل"قا  يبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه اهلل: 

الكبية، قا : ولن تعدم إرت يف حأ من عتى ومتـرد ورشد عـىل اهلل رشود البعـي الضـا  عـىل 

 .  "أهله، فهنا يعهب يف النار ثم خيرج منها

املـؤمنني؛ ألن معهـم وهها من سعة فقهه رمحه اهلل، فعن اهلل سبحانه وتعاىل يغفـر لعبـاد  

 .حسنة التوحيد

ى هبه  احلسنة، فقًها ودعوًة وتعلياًم، و املسلمون مهـام وهلها ينبغا لطال  العلم أن يعن 

كان فيهم من املعصـية، مـا دام أهنـم حمققـون ألصـل التوحيـد، فـعهنم عـىل  ـي كثـي، وهـم 

 قريبون من رمحته سبحانه وتعاىل، وفضله وإحسانه.

 :إسقاط الكبائر باملكفرات

ـٍيَئاِت  إِنَّ احْلََسـنَاِت }السب  األ ف، وهو املـهكور يف قولـه:  ، [114]هـود:  {ُيـْهِهْبَن السَّ

فيه بح  مهم، وهو أنه قـد جـاء عـن النبـا صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم كـام هـو مشـهور يف 

 .األعام  الصاحلة ما يكفر الهنوب السنة: أن من

الصـلوات اخلمـس واجلمعـة إىل اجلمعـة ورمضـان إىل »كقوله صـىل اهلل عليـه وسـلم:  

 .«رمضان مكفرات ملا بينهن

، كام يف الصحيح «أرأيتم لو أن هنًرا بباب أحدكم يغتسل منه مخس مرات. . »وكقوله:  

من حدي  أيب هريرة يف الصحيح، إىل غي ذل  من النصوص، فهنـا املشـهور يف كـالم أهـل 

السنة أن هه  األعـام  الصـاحلة، سـواء كانـذ واجبـة أو كانـذ مسـتحبة، إذا ذكـر تكفيهـا 

 بهل  أهنا تكفر الصغائر. للهنوب، فعن املقصود 

 وقد حكى أبو عمر ابن عبد الر إمجال أهل السنة، عىل أهنا تكفر الصغائر دون الكبائر. 
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وهها اإلمجال الهي ذكر  أبو عمر ابـن عبـد الـر ينبغـا فقهـه، فعنـه قـد يفقـه عـىل أحـد 

 وجهني:

احلـج وغيهـا، أن يفقه أن السلف أمجعوا عىل أن األعام  الصاحلة، كالصـالة واألو : 

 رت يمكن أن تكفر أو أن متحو ما هو كبية. 

املتـح رين للسـلف،  من  ن أضافهمَ  ورت يب  أن هها الوجه من الفقه غل ، وإن أضافهُ 

 فهو إضافة غل . 

: أن يفهـم منـه أن هـه  األعـام  الصـاحلة، قـد تكفـر مـا هـو مـن من الفقـه الوجه الثاي

 .رد يف الصغائر  رت يطرد، إنام يطالكبائر، ولكن ذل

 وفقه اإلمجال عىل هها الوجه، هو الفقه الصحيح. 

وهو مهه  السلف ورت يب ، وهها هو الهي قرر  يبيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل 

 تقريًرا مفصاًل، وقرر أنه هو املهه  املعروف عن سلف األمة. 

 ويكون هها الفهم وسًطا بني قو  من يقو : 

كفر الكبائر باطراد كام تكفر الصغائر، فعن هـها  ـالف كثـي إن هه  األعام  الصاحلة ت

 من النصوص و الف اإلمجال، وبني قو  من يقو : 

 .مكن أن تكفر الكبائر، وَي م بهل إهنا رت تكفر إرت الصغائر ورت ي

فهها غل  أيًضا ورت يقوله أحد من السلف، وإن نقل بعض املتـح رين يف هـها اإلمجـال  

 يقرر يبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل. فهو إمجال غل  كام

 :الدليل عىل تكفي احلسنات للكبائر

والدرتئل النبوية صحية يف هها، ففا حدي  عمرو بـن العـاص الـهي أ رجـه مسـلم 

وغي  من طريأ عبد الـرمحن بـن يبامسـة املهـري املرصـي عـن عبـد اهلل بـن عمـرو عـن أبيـه 

النبا صىل اهلل عليه وسلم ليبايعـه عـىل اإلسـالم، عمرو بن العاص، وفيه قو  عمرو ملا أتى 
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فبس  النبا صىل اهلل عليه وسلم يد  ألبايعه، قـا : فقبضـذ يـدي فقـا : مـا لـ  يـا »قا : 

عمرو؟! قلذ: أردت أن أيب ط، قا : تش ط ماذا؟ قلذ أيب ط أن يغفر يل، أما علمذ يا 

كان قبلها، وأن احلج هيدم ما كان  عمرو! أن اإلسالم هيدم ما كان قبله، وأن اهلجرة  دم ما

فعنه من سياق العموم، ورت يب  أن هها يمتنع معـه أن  «هيدم ما كان قبله»فتحمل قوله:  «قبل

 يقا : إن احلج رت يمكن أن يكفر ما هو كبية. 

من أتى »وقوله:  «أرأيتم لو أن هنًرا بباب أحدكم. . »ومثله قوله صىل اهلل عليه وسلم: 

، ورت يمكـن أن َيتمـع «يرف  ومل يفسأ رجع من ذنوبه كيوم ولدتـه أمـه. .  هها البيذ فلم

السلف عىل أن من أتى هها البيذ فقام قيام السنة، واقتدى برسو  اهلل صىل اهلل عليه وسـلم 

فام رف  ورت فسأ وتعبد هلل، ووجل قلبه، وأدى األركان عىل سنة رسو  اهلل صـىل اهلل عليـه 

عنـد  بعـض الكبـائر السـالفة أن كبـائر  رت  متـام املتابعـة، ولكـنْ وسلم مع متام اإل ـالص و

 .تضييأ لرمحة اهلل سبحانه وتعاىل تغفر، فهها

رجـع »ورت يمكن أن فقه السلف يقف مع هها، والرسو  صىل اهلل عليه وسلم يقـو :  

 .«من ذنوبه كيوم ولدته أمه

 اجلواب عىل إيبكا  املانعني من تكفي احلسنات للكبائر:

هي أيبكل عىل أكثـر املتـح رين هـو الـهي جـاء يف حـدي  أيب هريـرة ريض اهلل عنـه وال

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، مكفرات ملا بينهن إذا »وغي : 

 .فهها يد  عىل أن الكبائر رت تغفر، قالوا: «اجتنبذ الكبائر

 .ارتستدرت  ليس استدرترتً صحيًحا ورت يب  أن هها 

فعن الصالة وسائر األعام  الظاهرة، وحتى األعام  الباطنة يقع فيها تفاضل، وليسـذ  

صالة النبا صىل اهلل عليه وسـلم، كصـالة أصـحابه مـع أهنـم كـانوا يصـلون معـه، وليسـذ 

 صالة أيب بكر كصالة آحاد الصحابة، وليسذ صالة الصحابة كصالة من بعدهم.
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مكفرة للصغائر إذا اجتنبذ الكبائر؛ أمـا الكبـائر فتكون الصالة باعتبار أصل القيام هبا 

فال يتعلأ تكفيها بعقامة الصالة حتى ولو مل تكن اإلقامة التامة املوافقة هلدي النبوة من كـل 

جهة، والتا ذكـر اهلل عـن أهلهـا أهنـم يف صـال م  ايبـعون، فـال يلـ م أن كـل عمـل ذكـر  

 راد كام يكفر الصغائر. الشارل واجًبا كان أو مستحًبا يكفر الكبائر باط

فعنه لو قيل إن التكفي يقع بمجرد إقامة الصالة ولو غي تامة، لصـح ارتعـ اض عليـه 

 هبها احلدي ، فعن احلدي  معارض هلها الفهم متاًما. 

ألحـوا ، فـعن ولكن إذا قيل إن األعام  املكفرة يقع هبا تكفي بعض الكبـائر يف بعـض ا

 .هها رت يكون معارًضا

أن يقا : إن هه  األعام  باعتبار أصـوهلا، تكفـر الصـغائر، ولكـن مـن حققهـا  ويمكن 

عىل وجه التامم، وكانذ حالته يف اجلملة عىل قدر من ارتستقامة وارتنقيـاد، ولكـن كـان معـه 

 يسي من الهن  والكبية، فعن هه  األعام  تكون سبًبا للتكفي. 

ر بغي سب  مـن العبـد، فمـن بـاب أوىل ومن إمجال السلف أن اهلل قد يغفر ألهل الكبائ

إِنَّ احْلََســنَاِت ُيــْهِهْبَن }أن يكفــر عنــه وأن يغفــر لــه بســب  منــه وهــو احلســنة، فــعن اهلل قــا : 

ٍيَئاِت   . «وأتبع السيئة احلسنة متحها»وقا  النبا صىل اهلل عليه وسلم:  [114]هود:  {السَّ

يهم وهو دعاء املسلم أل يـه بظهـر وإذا كان اهلل يغفر لبعض أهل الكبائر بسب  من غ

 .يغفر له بسب  من أعامله الصاحلة الغي ، أو بشفاعة الشافعني، فيمكن أيًضا أن

ومن عرف مقام الصالة ومقام احلج، ومقام اجلهـاد، ومقـام الصـيام عنـد اهلل سـبحانه  

 .كن أن يغفر هبا ما هو من الكبائروتعاىل، عرف أنه يم

 . «الصوم يل وأنا أج ي به» يف احلدي  القد : أمل يقل اهلل سبحانه كام 

: إن هـه  األعـام  فتعليأ هه  األمـور عـىل التوبـة رت يبـ  أنـه تعليـأ ضـيأ، بـل يقـا 

 .كفارات للصغائر
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وقد يقع يف هه  األعام  كحصو  الواجبات من احلج واجلهـاد والصـيام والصـالة، مـا  

ام خيـتص اهلل سـبحانه وتعـاىل برمحتـه هو مكفر لبعض الكبـائر، وهـه  أحـوا  رت تطـرد، وإنـ

 وتوفيقه من يشاء من عباد .
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 حكم الصالة  لف الر والفاجر من أهل القبلة:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

ونرى الصالة  لف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعـىل مـن مـات مـنهم، ورت ننـ   )

 .(أحًدا منهم جنة ورت ناًرا

 الرشح:

أما من : «ل بر وفاجر من أهل القبلة وعىل من مات منهمونرى الصالة  لف ك»قوله: 

مات منهم فقد أمجع السلف عىل أن من مات من األبـرار أو الفجـار فعنـه يصـىل عليـه، مهـام 

ومـن "قـا :  -إنـام أذكـر  ليفقـه-كان فسقه، وإن كان اإلمام ابن تيمية رمحـه اهلل ذكـر مقاًمـا 

عن الصالة عليه بعض األعيان من األئمة  استفاض رش  وظلمه وبغيه وعدوانه، فلو  لف

أو األكابر حتى ين جر الناس عن مثل هها الظلم ويكفوا عنـه، وحتـى رت تكـون حالتـه سـنة 

 .  "ملن بعد ، لكان هها من الفقه الهي يقع يف قدر من ارتجتهاد املحذون فيه

يف مثـل هـها  وهه  العبارة بينة يف أن هها رت يفعله اآلحـاد مـن النـاس، وإنـام قـد َيتهـد

 .األكابر من أهل العلم والفقهاملقام واحد  من 

ومع هها فعن مقام املوت ينبغا أرت يع ر الناس أو يؤدبوا يف مثله، بـل ينبغـا أن تكـون  

 .، والظلم قد يكف بغي هها الوجههه  املقامات حماًل رتجتامل قلوب املسلمني

م أنـه َيـوز تـرك الصـالة عـىل وإنام ذكرت ذل  ألن البعض قد ينقل عن يبيخ اإلسـال 

من استحكم فسقه، ومل يكن هها مـن رأيـه البتـة، بـل يـرى أن تـرك الصـالة عليـه مـن آحـاد 

 ه يببه بطريقة اخلوارج والوعيدية.الناس من الفسأ والتكلف الهي مل يحذن به اهلل، وفي
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 :التفصيل يف الصالة  لف الفاجر

 صالة، فهها له وجهان:وأما الصالة  لفهم، وارتقتداء هبم يف ال

ىل أنـه يصـىل  لفـه ولـو كـان أما إن كان هها الفاجر ولًيا لألمر: فعن اإلمجـال منعقـد عـ

 .فاسًقا

 .كثي من السلف ارتئتامم بالفاسأ وأما إن كان من اآلحاد: فقد كر  

وقد ا تلفذ الرواية عـن اإلمـام أمحـد، واملشـهور عنـد متـح رة احلنابلـة، وهـو الـهي  

 .تصح  كت  املهه  أن الصالة  لف الفاسأ رتيقررونه يف

وهها رت يصح يف مهه  أمحد، بـل املحقـأ يف مههبـه عنـد متقـدما أصـحابه أنـه كـان  

 يكر  الصالة  لف الفاسأ، إرت إن كان ولًيا للمسلمني. 

وهلها صىل اإلمام أمحد  لف املعتصم، مع أن املعتصم أقل أحواله أنه فاسأ، فعنه كـان 

البدعة وارتنتصار هلا، وإن كان مقتدًيا بح يه، فعن أ ا  ليس صاح  سنة حتـى  مظهًرا لنرش

يقتدى به، وتعليله: حتى رت تسق  هيبـة اخلالفـة. . إلـخ، لـيس مسـوًغا مـن جهـة الرشـيعة، 

 فمع فسأ املعتصم إرت أن اإلمام كان يرى الصالة  لفه. 

العامة ونحو ، فعن الصـالة  وعليه فعن الصالة  لف الفاسأ: إن كان ولًيا لألمر كحمي

 .لهي كان عليه السلف مجًعا للكلمة لفه تكون مرشوعة، ومن ارتقتداء ا

وأما إن كان من آحاد الناس، فعن الصالة  لفـه صـحيحة عنـد عامـة السـلف، ولكـن  

ان إمـام احلـا، أي: إماًمـا كر  بعض أئمة أهل احلدي  الصالة  لف الفاسأ ورت سيام إذا كـ

 .راتًبا

ها كله فعنه إذا د ل املسجد، رت سيام بعـد انقضـاء مجاعـة اإلمـام الراتـ ، فوجـد مع ه 

دركوا صالة اإلمام، فال َيوز هنا بحا  أن يتخلـف يه أمارة الفسأ يصيل بقوم ممن مل من علي



 

 

295   

عن ارتقتداء به ملا ظهر عليه مـن الفسـأ، بـل يصـيل  لفـه، فعنـه يف هـه  احلـا  لـيس خمتـاًرا 

 -وحد ، إرت إذا اجتهـد عـىل معنـى آ ـر مـن الفقـه، فـعن األئمـة الثالثـة  إلمامته، ورت يصيل

رت يرون إعـادة الصـالة يف املسـجد، بـل املشـهور يف مـهاه   -مالًكا و الشافعا و أبا حنيفة 

 األئمة الثالثة، أنه إذا صىل إمام احلا ود ل من د ل فعهنم يصلون فرادى. 

امعـة يف املسـجد إرت أن متـح رهيم يقولـون: إن بل حتى احلنابلة مع أهنم يرون إعادة اجل

مــهه  أمحــد أن ذلــ  مــحذون فيــه إرت مســجد مكــة واملدينــة، أي املســجد احلــرام واملســجد 

 .ن إعادة الصالة فيه مجاعة مكروهةالنبوي قالوا: فع

، ورت "ورت تكر  إعادة اجلامعة يف غي مسجد مكـة واملدينـة"وهلها قالوا يف خمترصا م:  

ل ا مهه  مرجوح، وأن الراجح هو أن صـالة اجلامعـة تعـاد يف أي مكـان وترشـيب  أن هه

 .يف أي مكان، ولو صىل إمام احلا

فيه كالم، فعن ارتعتبـار يف هـه  املسـحلة لـيس  «من يتصدق عىل هها»وإن كان حدي :  

 هبها احلدي ، وإنام ارتعتبار بعموم األدلة التا رشعـذ صـالة اجلامعـة، فعهنـا أدلـة لـيس هلـا

خمصص، وقد تتفأ املهاه  األربعة عىل قـو  لـيس هـو قـو  اجلمهـور مـن فقهـاء السـلف 

وأئمتهم، وهنا يف مسحلتنا هه  ظاهر مهه  أكثـر السـلف أهنـم يـرون إعـادة الصـالة، وقـد 

كــانوا يصــلون يف رحــاهلم، ويصــلون حيــ  أدركــتهم الصــالة، وصــالة اجلامعــة مرشــوعة، 

  .بعمجال املسلمني، فال خيص منها حا
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 عدم الشهادة ألحد من أهل القبلة بجنة ورت بنار إرت بنص:

 قا : 

 . «ورت نن   أحًدا منهم جنة ورت ناًرا»

 الرشح: 

أي: رت نشهد ألحد من أهل القبلة بجنة أو نار، إرت ملن يبهد له الرسـو  صـىل اهلل عليـه 

 .وسلم باجلنة، وتقدم أن هها إمجال

قـدمني: يشـهد ملـن اسـتفاض ذكـر ، وهـها مرجـوح، وقا  بعـض أهـل العلـم مـن املت 

 والراجح أن هها مقصور  عىل يبهادته صىل اهلل عليه وسلم.

 

 الرشك األكر والرشك األصغر:

 قا : 

ورت نشهد عليهم بكفر ورت برشك ورت بنفاق، ما مل يظهر مـنهم يشء مـن ذلـ ، ونـهر )

 .(رسائرهم إىل اهلل تعاىل

 الرشح:

 .عملة يف النصوص ويراد هبا األكرمست الرشك والكفر والنفاق،

ويستعمل الكفر أو الرشك أو النفاق ويراد به ما دون ذل  مما َيتمع مع أصل اإليـامن،  

وهلها فعن السلف أمجعوا عىل أنه َيتمع يف العبد طاعة ومعصية،  الًفا للخوارج واملعت لـة، 

أنه َيتمع يف العبـد كفـر وإيـامن،  وأمجع السلف  الًفا جلامهي املخالفني من املرجئة وغيهم

 .ا وليس هو الكفر املخرج من امللةومرادهم بالكفر هنا الكفر الهي سام  الشارل كفرً 
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اثنتـان بالنـاس اـا »كقوله صىل اهلل عليه وسلم يف حدي  أيب هريرة كام يف الصـحيح:  

لم يف حـدي  ابـن ، وقوله صىل اهلل عليه وس«هبم كفر: الطعن يف النس  والنياحة عىل امليذ

ومثـل هـها لـيس كفـًرا أكـر  «أيام عبد أبأ من مواليه فقد كفر حتـى يرجـع إلـيهم»مسعود: 

 بعمجال أهل العلم. 

مـن حلـف بغـي اهلل فقـد كفـر أو »وأيًضا الرشـك، كقولـه صـىل اهلل عليـه وسـلم مـثاًل: 

ا أكـر، كحـا  ، فعن احللف بغي اهلل رت يل م أن يكـون رشًكـا أكـر، فقـد يكـون رشًكـ«أرشك

هي رت اجلاهليني عندما كانوا حيلفـون بـالالت والعـ ى؛ ألهنـم كـانوا يعظموهنـا التعظـيم الـ

 .َي  إرت هلل سبحانه وتعاىل

وأما أهل القبلة واإلسالم إذا حلف الواحد منهم بغي اهلل، فـعهنم يف اجلملـة يقعـون يف  

 كتعظيمهم هلل. الرشك األصغر، وأهنم رت يقصدون بهل  أن يعظموا غي اهلل

 هل يقا : الرشك األصغر؟

والرشك األصغر هكها يسمى عند املتح رين، واألوىل أن يقا : الرشك الهي لـيس هـو 

 .  العبارات ها املحثورة عن السلفالرشك باهلل، والكفر الهين دون كفر، وهه

 .ي ليس هو النفاق املخرج من امللةومثله النفاق اله 

أربع من كن فيه كان »رتً كقوله يف حدي  عبد اهلل بن عمرو: وقد سمى له الشارل أعام 

 فام حدها؟ «آية املنافأ ثالث»، وقوله يف حدي  أيب هريرة: «منافًقا  الًصا

 رت يطلأ الرشك إرت عىل ما أطلأ الرشل عليه ذل :

توسع بعض املتح رين من أهل العلـم فصـاروا يسـمون كثـًيا مـن الكبـائر رشًكـا؛ ألن 

 .ورت يب  أن هه  التسمية فيها نظر نقص متام التوحيد،الكبية ت

والصواب أنه رت يسمى عمـل أو قـو  كفـًرا أو رشًكـا أو نفاًقـا إرت إذا كـان الشـارل قـد  

سام  كهل ؛ ألن هه  التسمية معترة بالقدر والصفة، فليسذ معتـرة بالقـدر وحـد ؛ ألهنـا 
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ل الهي دلذ الدرتئل الرشعية عـىل أنـه لو كانذ معترة بالقدر وحد  لل م من ذل  أن العم

 أعظم من هها العمل الهي سام  الشارل نفاًقا أنه من باب أوىل أن يسمى نفاًقا. 

، ومل ُيَسٍم قتل النفس نفاًقا، مع أن «إذا حدث كهب»مثاًل: سمى الشارل الكهب نفاًقا: 

أوىل أن يسـمى قتـل قتل النفس أعظم من الكهب، فلو اعترنا مسحلة القدر، لقلنـا مـن بـاب 

 .َيوز ارتجتهاد فيه النفس نفاًقا، إرت أن الصفة قضاء رشعا رت

وهلها ملا ذكر صىل اهلل عليه وسـلم النفـاق، ذكـر مـن األعـام  املخالفـة مـا هـو مناسـ   

 ملاهية النفاق، كالكهب والغدر والفجور يف اخلصومة، ونحو ذل . 

بد قتل نفسه ما سام  الشارل كفًرا، مـع أنـه وأيًضا سمى إباق العبد كفًرا، لكن لو أن الع

رت ترجعـوا »سمى مقاتلة املسلمني بعضهم لبعض كفًرا كام قا  يف حـدي  أيب بكـر و عمـر: 

سـباب املسـلم »، ومـن حـدي  ابـن مسـعود: «بعدي كفاًرا يرضـب بعضـكم رقـاب بعـض

والسالم فيمن ، وقتل النفس أعظم من قتل الغي، فقد قا  عليه الصالة «فسوق، وقتاله كفر

لـيس حمفوًظـا كـام ذكـر   -أبـًدا-، وإن كـان هـها احلـرف « الًدا خملًدا فيها أبًدا»قتل نفسه: 

 اإلمام ال مهي، وإن أ رجه الشيخان.

 الرشك األصغر أعظم من كبائر الهنوب باجلنس رت باآلحاد:

سنة، يشكل عىل بعض طالب العلم أحياًنا أن يقع يف كالم بعض أهل العلم من أهل ال

 .رشك األصغر أعظم من كبائر الهنوبأن يقولوا: إن ال

تبـار اجلـنس، وإنام سام  الشارل كفًرا لكونه أعظم من غي  مما مل يسمه كفـًرا، وهـها باع 

 .وليس باعتبار اآلحاد

فعن  رت تستطيع أن تقو : إن إباق العبد أعظـم عنـد اهلل مـن قتـل الـنفس، أو إن إبـاق  

ق أنـه ها العبد بموليته، أو بحليلة جار  أو نحو ذل ، فـعن غايـة اإلبـاالعبد، أعظم من زنا ه

 .ا كفًرامفوات ليشء من املا  وإن س
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والقصد أنه رت يل م أن الهن  إذا سام  الشارل كفًرا أن يكون أعظم من سائر الهنوب،  

 .بعض من أهل السنة فمرادهم اجلنس وإنام هه  اجلملة إذا عر هبا

، "ألن أحلــف بــاهلل كاذًبــا أحــ  إيل مــن أحلــف بغــي  صــادًقا" وقــو  ابــن مســعود: 

صحيح، لكن رت يل م أن يكون هها مطرًدا يف كل ما سام  الشارل نفاًقـا، فتقـو : إن الكـهب 

 أعظم من ال نا، وإنام يعتر األمر إذا أمكن باجلنس وليس بسائر اآلحاد عىل اإلطالق.

 السيف مرفول عن أمة حممد إرت بحأ:

 صنف رمحه اهلل: قا  امل

ورت نرى السيف عىل أحد من أمـة حممـد صـىل اهلل عليـه وسـلم، إرت مـن وجـ  عليـه )

 .(السيف

 الرشح:

 .قد يكون معينًا وقد يكون مجاعةً  من وج  عليه السيف

 أما املعني فعنه َي  عليه السيف فيه أحوا : منها: 

 .« من بد  دينه فاقتلو»من بد  دينه كام يف حدي  ابن عباس:  

رت حيل دم امر  مسلم يشهد أن رت إله إرت اهلل وأي »ومنها الثالث املهكورة يف حدي :  

 «رسو  اهلل إرت بعحدى ثالث: الثي  ال اي، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجامعة

 فهه  من موجبات السيف، وها من احلدود الرشعية، أو يكون السيف موجبه الكفر.

 لقتا  التكفي:رت يل م من ا

ولكن ينبه إىل مسحلة أن القتل واملقاتلة رت يسـتل مان الكفـر، فقـد يلـ م السـيف يف حـأ 

 .كقتا  البغاة، فعن البغاة مسلمونمجاعة أو فرد رت يكون كافًرا، 

ء  }وكقتل القاتل، فعن القاتل مسلم كام قا  تعاىل:   ]البقـرة:  {َفَمْن ُعِفَا َلُه ِمـْن َأِ يـِه يَشْ

 ومع ذل  يقتل.  [178
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وقد يكون كافًرا معينًا أو مجاعة حيرم يف حقها السيف، كحهل الكتاب إذا دفعوا اجل يـة، 

فعهنم حا  قيامهم باجل ية ورشوطها حتـرم مقـاتلتهم، وكاملعاهـد وكاملسـتحمن ونحـو ذلـ ، 

 فال تالزم بني السيف وبني الكفر.

 والشقاق:عدم جواز اخلروج عىل ورتة األمور واجتناب الفرقة 

 قا : 

ورت نرى اخلروج عىل أئمتنا وورتة أمورنا وإن جاروا، ورت ندعو عليهم، ورت نن ل يًدا )

من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة اهلل ع  وجل فريضة، ما مل يحمروا بمعصية، وندعو هلم 

 .(بالصالح واملعافاة

 الرشح:

لمني، وهـم سـالطينهم الـهين ، أي: عىل أئمة املسـ«ورت نرى اخلروج عىل أئمتنا»قوله: 

 أقاموا أصل اإلسالم. 

 .ظلموا أي: وإن «وإن جاروا»

فسواء كان هها السلطان مؤمنًا بًرا رايبًدا قائاًم بالعد  والقسـ ، أو كـان مسـلاًم ولكنـه  

ظامل ومقرص، وسواء كان التقصي من جهة نفسه، أو من جهة رعيتـه، فـعن تقصـي  وظلمـه 

 عليه، بل األصل طاعته باملعروف.رت يكون مسوًغا للخروج 

ور، ومـن وهه  مجلة يعر هبا أهل السنة كثًيا وها: أنه رت َيوز اخلـروج عـىل أئمـة اجلـ

 .باب أوىل عىل أئمة العد 

وهــه  الفتنــة تعــرض للمســلمني يف بعــض أحــواهلم، وقــد ســبأ يف التــاريخ أن  ــرج  

الرشـ والفسـاد مـا هـو  روج مـنالبعض عىل نول من ارتجتهاد، لدفع ظلم فصار هبها من اخل

 .أكثر من ذل 
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ويبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يعظم هه  املسحلة كثًيا وَي م بحن مـن أصـو  أهـل  

السنة واجلامعة، أهنم يرون وجوب السمع والطاعة ألويل األمر سـواء كـانوا أبـراًرا أو كـانوا 

 فجاًرا. 

املسحلة ينبغا لطالـ  العلـم أن يفقههـا، والطاعة كام هو معلوم مقيدة باملعروف، وهه  

وها مقام من مقامات الديانة التا َي  عـىل املسـلم أن يتـدين هبـا، فعنـه إذا كـان ويل األمـر 

مسلاًم حمقًقا ألصـل اإلسـالم قـائاًم بـه، لـ م طاعتـه وحـرم اخلـروج عليـه بالسـيف، أو حتـى 

 بالقو .

 الدعاء لورتة األمور: 

 قوله: 

رت نن ل يًدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم مـن طاعـة اهلل عـ  وجـل ورت ندعو عليهم، و)

 .(فريضة ما مل يحمروا بمعصية

 الرشح: 

مـن يطـع أمـيي »ونرى طاعتهم باملعروف من طاعة اهلل، لقوله صىل اهلل عليه وسـلم: 

 كام يف حدي  أيب هريرة يف الصحيح.  «فق  أطاعنا، ومن يعص أميي فقد عصاي

، أي: وندعو هلم بالصالح وارتستقامة واملعافـاة «الصالح واملعافاةوندعو هلم ب»قوله: 

 واهلداية، ونحو ذل  مما هو موج  ملصلحتهم ومصلحة الرعية.
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 اجتناب الفرقة وارت تالف من أصو  السنة:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(ونتبع السنة واجلامعة ونجتن  الشهوذ واخلالف والفرقة)

 الرشح:

و  أهل السنة وأئمة السلف، وهـو أصـل ذكـر  اهلل يف كتابـه كثـًيا، ومنـه وهها من أص

ُقوا}قوله تعاىل:   .[103]آ  عمران:  {َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلل مَجِيًعا َورت َتَفرَّ

وهلها َي  حسم مادة ارتف اق والتنازل، ورتسيام إذا كان ارتف اق عىل مسائل ما كـان  

 السلف َيعلوهنا أصاًل. 

ها وقد يبال كثي من ارتف اق بني أهل السنة واجلامعة اليـوم ملسـائل مـا كـان السـلف ه

يعــدوهنا أصــاًل، ومــن هــدي الســلف وارتقتــداء هبــم أن يكــون اإلمجــال إمجاًعــا، وأن يكــون 

 .ًفا، وأن يبقى ارتجتهاد اجتهاًدااخلالف  ال

ا تيــار أحــد وأمــا أن حتــو  مســحلة هــا حمــل نــ ال بــني الســلف، إىل أصــل َيــ  فيــه  

 القولني، ويعد هها هو مهه  السلف، فال يب  أن هها من املخالفة ملهه  السلف. 

وعليه فال َيـوز بحـا  أن يقـا : إن هـها رت يصـيل الصـالة السـلفية، ألنـه إذا رفـع مـن 

الركول وضع يد  عىل الصدر والسلفيون رت يفعلون ذل ؛ فهـها غلـ ، ألن كثـًيا مـن أئمـة 

م أمحد كانوا يرون وضع اليدين عىل الصدر بعد الركول، وأكثر الفقهـاء السلف ومنهم اإلما

 وكثي من السلف رت يرون وضع اليدين عىل الصدر بعد الركول، بل يرون اإلسدا . 

 .ها القو  أو ارتنتصار هلها القو وليس املقصود هنا ارتنتصار هل
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لسـلفا، فهـها التمييـ  رت لكن مثل هه  املسحلة رت َيوز أن يميـ  هبـا السـلفا مـن غـي ا 

ع أهنـم أفقـه يب  أنه غل ، وما كان األئمة يمي ون أهل السنة باجتهـادا م وا تيـارا م، مـ

 .للدليل من املتح رين

والسـلفا رت خيـالف السـنة، ، وإن كان البعض قد يتحو  فيقو : إن هها خمالفـة للسـنة  

أو  الف ذل  خمالفة للسنة؛  فنقو : هه  كلمة سملة، وحتقيأ أن وضع اليدين عىل الصدر

 هها دونه  رط القتاد.

 دقة ارتستدرت  عند السلف:

 ومقام ارتستدرت  عند السلف مقام دقيأ. 

 نرضب مثاًل يف مسحلتني عىل ارت تصار:

العامة من أئمة السلف من الفقهـاء واملحـدثني يـههبون إىل أن طـالق الـثالث ثـالث،  

كان الطالق عىل »ووس عن ابن عباس أنه قا : مع أنه جاء يف صحيح مسلم من حدي  طا

عهد رسو  اهلل وأيب بكر، وسنتني من  الفة عمر طـالق الـثالث واحـدة، فقـا  عمـر: إن 

 . «الناس قد استعجلوا يف أمر كان هلم فيه أناة، فلو أمضينا  عليهم، فحمضا  عليهم

طـالق فحدي  ابن عباس هها الـهي روا  مسـلم مـن روايـة طـاووس، صـحيح يف أن 

 .بكر ويف صدر من  الفة عمر واحدة الثالث يف زمن النبوة وأيب

فعذا أردنـا األ ـه باملقـدمات الههنيـة املبدئيـة للسـية قلنـا: السـنة صحيـة بـحن طـالق  

الثالث واحدة، مع أن العامـة مـن السـلف يـرون أن طـالق الـثالث ثـالث، حتـى قـا  ابـن 

أو التابعني أو األئمة املتبوعني، أنـه جعـل  واعلم أنه مل يصح عن أحد من الصحابة"رج : 

، مع أن هها اإلمجال الهي ذكر  ابن رج  خيالف فيه يبـيخ اإلسـالم "طالق الثالث واحدة

 ابن تيمية ويهكر أن هها قو  طائفة من السلف، وليس املقصود بس  املسحلة هنا. 
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تـرك نسـًكا مـن »وروى أبو داود وغـي  عـن ابـن عبـاس يف مسـحلة املناسـ  أنـه قـا : 

 ، فهه  اللفظة سملة يف مراد ابن عباس بالنس . «فليهرق دًما

استقر عند عامة السلف من الفقهاء وأهل احلدي ، أهنـم يـرون أن مـن تـرك واجًبـا يف 

احلج وج  عليه دم، وهها مستقر عند املهاه  األربعة وغيهم، وإن كـان الـبعض يقـو : 

رت "، أو قـا : "افعلـه ورت حـرج"يف امل دلفة قـا :  الف يف ذل  عمر ألنه ُسئل عن املبيذ 

، وهـها لـيس حتصـياًل للمخالفـة؛ ألن واجبـات احلـج "اسـتغفر اهلل"، أو قا : "يشء علي 

فيها  الف كثي، فاملبيذ بم دلفة فيه  الف، منهم من قا : هو ركن، ومنهم من قا : هـو 

يل م أن تكون دلياًل عـىل أن واج ، ومنهم من قا : هو سنة، فمثل جوابات عمر وغي  رت 

 عمر كان يرى أن ترك الواج  رت يشء فيه. 

فاملقصود أن العامة من السلف استقر عندهم أن من ترك واجًبا فعليـه دم وإن ا تلفـوا 

 .  "من ترك نسًكا فليهرق دًما"يف تعيني الواجبات، ودليلهم قو  ابن عباس: 

ركـوا قولـه الـهي قالـه يف الطـالق، مـع أن السؤا : ملاذا يستدلون هبها األثر هنـا وقـد ت

، وهـها كحنـه قالـه اجتهـاًدا؟ "عىل عهد رسـو  اهلل"قوله يف الطالق أضافه إىل النبوة، فقا : 

فيمكننا أن نقو : إنه هنا أضافه إىل السنة فنقتدي به، وهها اجتهاد من ابن عباس، واألصـل 

د ، ولكـن رت َيـ  اتباعـه؛ ألنـه عدم الوجوب وبراءة الهمة، وابن عباس محجور عىل اجتها

 ليس مرشًعا، والرشل قا  اهلل قا  رسوله، وننتها من املسحلتني بطريقة خمترصة. 

لكن يبقى السؤا : ملاذا أئمة السلف، واجلامهي من الفقهاء املتقـدمني مـا انتهـوا بـنفس 

 النم ؟ 

سـحلة مطولـة واجلواب: أن هها يد  عىل أن مسـحلة ارتسـتدرت ، ومسـحلة فقـه الـدليل م

ورت يكفا أن حتسن إسناد قد حكم بشهوذ  عامة أهل العلم، ثـم تلـ م النـاس بـام د  عليـه، 

 وجتعل ذل  ها الطريقة الالزمة، وأن من  الفها فقد ترك السنة وأعرض عنها. 
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رت »أيًضا مثاًل: من مهه  احلنابلة أن القود رت يكون إرت بالسيف، واسـتدلوا بحـدي : 

، وذه  مال  إىل أنـه يكـون بغـي السـيف عـىل تقييـد مشـهور يف مـهه  «قود إرت بالسيف

َوإِْن َعـاَقْبُتْم َفَعـاِقُبوا }اإلمام مال ، والراجح مهه  مال ؛ ألنـه هـو املعتـر بقولـه تعـاىل: 

، وأما دليل احلنابلة فهو حدي  ضعيف، فيقـا : إن اإلمـام [126]النحل:  {بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِهِ 

 ا قا : القود بالسيف ليس هها هو دليله فق ، فعن اإلمام أمحد نفسه رد هها احلدي .أمحد مل

 موارتة املؤمنني والراءة من الفاجرين:

 قا : 

 .(ونح  أهل العد  واألمانة، ونبغض أهل اجلور واخليانة)

 الرشح:

رت يـؤمن أحـدكم حتـى حيـ  أل يـه مـا حيـ  »ومن اإليامن حمبة أهل اإليامن حلـدي : 

، وقـا  تعـاىل: «رت تد لون اجلنة حتـى تؤمنـوا ورت تؤمنـوا حتـى حتـابوا»، وحدي : «فسهلن

ـاَم َولِـيُُّكُم اهلل }، وقـا  سـبحانه: [71]التوبـة:  {َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعـض  } إِنَّ

ِهيَن آَمنُوا  .إىل غي ذل  [55]املائدة:  {َوَرُسوُلُه َوالَّ

فهــها مــن أصــو  اإليــامن، وهــو الــورتء للمــؤمنني والــراءة مــن أهــل الرشــك والكفــر  

 والنفاق واإلحلاد.

 ردُّ العلم إىل اهلل فيام ايبتبه علينا علمه:

 قا : 

 .(ونقو : اهلل أعلم فيام ايبتبه علينا علمه)

 الرشح:

تكلـم مـن  وهه  كلمة َيمع عليها أهل اإلسالم، ولكن الكثي منهم رت يفقهوهنا، فكـم

إرِتَّ }تكلم فيام مل حيكم علمه، بل قا  باجلهل، أو قا  بالظن، وقـد قـا  اهلل سـبحانه وتعـاىل: 
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، ورتسيام إذا كان املقام مقام حكم عىل األعيان، [86]ال  ـرف:  {َمْن يَبِهَد بِاحْلٍَأ َوُهْم َيْعَلُمونَ 

 قيام بالعد ، والقيام بالعلم.أو حكم عىل الطوائف أو اجلامعات أو غيها، فعنه َي  هنا ال

 

 

 

 

 الكالم عىل تقسيم الدين إىل أصو  وفرول:

 قا  املؤلف عليه رمحة اهلل تبارك وتعاىل: 

 .(ونرى املسح عىل اخلفني يف السفر واحلرض كام جاء يف األثر)

 الرشح:

مسحلة املسح عـىل اخلفـني هـا مـن مسـائل الفـرول يف  «ونرى املسح عىل اخلفني»قوله: 

صل، وإن كان هها التقسيم وهـو تقسـيم الـدين إىل أصـو  وفـرول، وقـد تكلـم فيـه غـي األ

 واحد، ومن أ ص من تكلم فيه اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل. 

ولكن ينبَّه إىل أنه إذا ُذكر هها التقسيم عىل معنى أن الدين منه ما هو أصل ومنـه مـا هـو 

ه، حتى ولـو سـما الـهي دون ذلـ  دون ذل ، فعن هها صحيح وسمع عليه ورت  الف في

 .املتح رينفرًعا فعن هها مما يسوغ، وقد كان يبائًعا يف كالم أهل العلم من 

وإنام الهي ينتقد  يبيخ اإلسالم رمحـه اهلل الطريقـة الكالميـة التـا د لـذ عـىل بعـض  

األصوليني والفقهاء حني يقسمون الدين إىل أصو  وفـرول، فيتبـون عـىل ذلـ  كثـًيا مـن 

 تائج، فيقو  كثي منهم: الن

 .مية، والفرول ها املسائل العمليةإن األصو  ها املسائل العل

 .األصو  ها ما يعلم بالسمع والعقلأو يقو  بعضهم: إن  
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 والفرول ها ما يعلم بالسمع وحد .                                       

 ثم يرت  عىل ذل  نتائج، منها:

 .بدلأن املخالف يف األصو  ي 

 .  بعضهم: املخالف يف األصو  يكفروربام يقو 

 واملخالف يف الفرول رت يكون كهل . . إلخ.  

؛ بـل ورت مع أن هه  احلدود ليسذ مناسـبة وليسـذ موافقـة هلـدي السـلف رمحهـم اهلل

 .آلحاد النصوص وصحيها

أصـاًل، فعن قلنا: إن األصو  ها العلميات، فهناك من املسائل العلمية مسائل رت تعـد  

وقد تنازل أهل السنة يف رؤية الكفار واملنافقني لرهبم سبحانه وتعـاىل، وهـه  املسـحلة بعمجـال 

 .بدل ويضلل فيها املخالفالسلف وأهل العلم ليسذ من األصو  التا ي

 .اىل عنهم يف سامل امليذ صوت احلاوتنازل الصحابة ريض اهلل تع 

مع عائشة و عمـر يف تعـهي  امليـذ ببكـاء وتنازل الصحابة ريض اهلل عنهم كـابن عمر  

 أهله عليه، مع أن هه  املسائل تعد من العلميات. 

وباملقابل فعن ثمة مسائل من العمليات ها بعمجال املسلمني من األصـو : كالصـلوات 

 اخلمس، فعهنا فعل وعمل ومع ذل  ها أصل يف اإلسالم بعمجال املسلمني. 

مـا علـم بالسـمع والعقـل، والفـرول مـا علـم ومثله حني يقو  بعضهم: األصـو  هـا 

بالسـمع وحــد ، فهنــاك مســائل كثــية، هــا بعمجــال الســلف مــن األصــو ، بــل ربــام بعمجــال 

املسلمني، وها مع ذل  مل تعلم إرت بالسمع وحد  ومل تعلم بالعقل، فمثـل هـه  رت َيـوز أن 

 تسمى فرًعا. 

 .وما ي ت  عليه من النتائج مشكل وهها احلد

رر يبيخ اإلسالم اإلعراض عن هها التقسيم من أصـله، ورت يفهـم مـن هـها أن وهلها ق 

يبيخ اإلسالم يمنع أن تسما مسحلة القدر أو مسـحلة الشـفاعة أو مسـحلة الصـفات ونحوهـا 
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مسائل أصو ، فعن هها رت يب  أنه غلـ  يف فهـم كالمـه، فهـو يف كتبـه يسـما هـه  املسـائل 

 .وما هو دونه يف الدين ما هو أصل أصورتً، ورت يب  أن

 وإنام اإليبكا  طرد هها التقسيم وما يستعمل فيه من احلد.  

والقصد أن مثل هه  املسحلة مل يكن حملهـا يف األصـل مثـل هـه  املخترصـات املقولـة يف 

ارتعتقاد وأصو  الدين، وإنام ذكرها من ذكرها من أهل السنة لكون اخلوارج وطوائف مـن 

فني، ولكونه حصل وانعقد إمجـال السـلف عـىل أن املسـح أهل البدل رت يرون املسح عىل اخل

عىل اخلفني سائغ بل سنة، أي مضذ به السـنة النبويـة، وإن مل يكـن مسـتحًبا عـىل اإلطـالق، 

 هلها املوج  ذكروا هه  املسحلة يف كتبهم أو يف بعض كتبهم. 

وهـها ومن هنا ذه  بعض الفقهاء إىل أن املسح عىل اخلفـني أوىل مـن غسـل القـدمني، 

والـهي عليـه اجلامهـي مـن السـلف واخللـف أن هـها ، القو  قاله طائفة ولكنه ليس راجًحا 

ليس مرشوًعا عىل اإلطـالق، بـل املرشـول هـو احلـا  املناسـبة لإلنسـان، فـال يتكلـف لـبس 

 اخلفني ورت يتكلف أن يكون بضد ذل ، بل تكون حاله عىل املناسبة.

 اخلالف يف جواز املسح عىل اجلوارب:

وهنا تنبيه إىل مسحلة: وها أن الهي أمجعوا عليه هو املسح عىل اخلفني، وكام قا  اإلمـام 

 ."فيه أربعون حديًثا عن الرسو  صىل اهلل عليه وسلم"أمحد: 

وأما اجلوارب التا تسمى عند الناس اليـوم بالرشـاب ونحوهـا فـعن اإلمجـال مل ينعقـد  

إلمـام لًكـا و أبـا حنيفـة، وهـو روايـة يف مـهه  اعليها، بل إن األئمة الثالثة: الشـافعا و ما

 .أمحد، رت يرون املسح عليها

وإن كان الصحيح وهو املحفو  يف مهه  اإلمام أمحد أنـه يمسـح عـىل اجلـوارب كـام  

يمسح عىل اخلفني، ألن هها جاء عن تسعة من الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم، وفيه حـدي  
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يف ذل  هو عمل الصحابة ريض اهلل تعـاىل عـنهم،  متكلم فيه، والراجح ضعفه ولكن احلجة

 ومل حيفظ هلم خمالف كام قا  اإلمام أمحد يف جواباته.

 

 

 

 

 احلج واجلهاد مع ورتة األمور:

 قا : 

واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني برهم وفاجرهم، إىل قيام الساعة، )

 .(رت يبطلهام يشء ورت ينقضهام

 الرشح:

هل  الرد عىل الرافضة الـهين يـرون أن احلـج واجلهـاد أو اجلهـاد بوجـه   ـاص مراد  ب

 .هه  من أصوهلم وأغالطهم املعروفةيكون مع اإلمام، و

ومعلوم أن هها اإلمـام الـهي يتكلمـون عنـه قـد غـاب أو مل يوجـد، بـل قـد مـات مـن  

لـ من والعقـل سنوات وهو يف حا  صبا ، وي عمون أنه منتظر، ومثل هه  املسائل قد عفـا ا

 عىل الوقوف عندها، وإنام هها نول من اجلهل واجلاهلية التا ابتيل من ابتيل هبا من اجلها .
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 اإليامن بام بعد املوت:

 قا  املؤلف عليه رمحة اهلل تبارك وتعاىل: 

 .(ونؤمن بالكرام الكاتبني، فعن اهلل قد جعلهم علينا حافظني)

 الرشح:

م املالئكـة املوكلـون بكتابـة أعـام  العبـاد، وهـم املـهكورون يف مثـل الكرام الكاتبون ه

، [12-10]ارتنفطـار:  {َوإِنَّ َعَلْيُكْم حَلَافِظنَِي َ كَِراًما َكاتِبنَِي َ َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلـونَ }قوله تعاىل: 

 إرِتَّ َلَدْيِه َرِقي   َعتِيد  }وقوله: 
ل قوله صىل اهلل عليـه وسـلم يف ومث [18]ق:  {َما َيْلِفُظ ِمْن َقْو  

، فهؤرتء الكـرام «يتعاقبون عليكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار»الصحيح عن أيب هريرة: 

 الكاتبون، يكتبون أعام  العباد حسنها وسيئها.

 الن ال يف املباحات هل تكتبها املالئكة أم رت:

 تكتـ ، عـىل قـولني وقد تنازل أهـل العلـم يف املباحـات مـن األقـوا  هـل تكتـ  أو رت

 محثورين عن طائفة من الصحابة واألئمة:

 .[18]ق:  {َما َيْلِفُظ ِمْن َقْو   }فمنهم من قا : إن كل يشء يكت ؛ لعموم قوله تعاىل: 
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َمـاِ  }ومنهم من قا : رت يكت  إرت ما كان من احلسنات والسيئات؛ لظاهر قوله تعاىل: 

، فهـهان قـورتن مـحثوران [49]الكهـف:  {َورت َكبَِيًة إرِتَّ َأْحَصـاَها َهَها اْلكَِتاِب رت ُيَغاِدُر َصِغَيةً 

 واملسحلة فيها سعة.
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 اإليامن بمل  املوت:

 قا : 

 .(ونؤمن بمل  املوت املوكل بقبض أرواح العاملني)

 الرشح:

هلل أعلم بامهية قبضه لألرواح، وإنام يؤمن أهل السنة واجلامعة واجلامهي من املسـلمني ا

اهلل سبحانه قد وكل باملوت ملًكا يقـبض أرواح العبـاد، وقـد ثبـذ ذكـر ملـ  املـوت يف بحن 

 السنة املتواترة عن النبا صىل اهلل عليه وآله وسلم.

 اإليامن بعهاب القر وفتنته:

 قا : 

وبعهاب القر ملن كان له أهالً، وسؤا  منكر  ونكي يف قر  عن ربه ودينه ونبيه، عىل ما )

 .( بار عن رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وعن الصحابة رضوان اهلل عليهمجاءت به األ

 الرشح:

عىل ما جاءت به األ بار عن رسو  اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم وعـن الصـحابة »قوله: 

: عـهاب القـر مـهكور يف القـرآن، ولكنـه ذكـر يف القـرآن سمـاًل، وهـو «رضوان اهلل علـيهم

ا َوَعِشـي ا َوَيـْوَم } باًرا عن آ  فرعون: املهكور يف مثل قوله تعاىل إ النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدو 

اَعةُ   «عىل ما جاء عن رسو  اهلل»، وكحن مراد الطحاوي رمحه اهلل بقوله: [46]غافر:  {َتُقوُم السَّ

 أي: مفصاًل، فعن النبا صىل اهلل عليه وسلم فصل عهاب القر. 

ــه وســلم يف الصــحاح واألحاديــ  يف عــهاب القــر  ــواترة عــن النبــا صــىل اهلل علي مت

إن أحـدكم إذا وضـع يف »والسنن واملسانيد وغيها، ومن ذلـ  حـدي  أنـس املتفـأ عليـه: 

 . «قر  وتوىل عنه أصحابه، حتى إنه ليسمع قرل نعاهلم، قا : فيحتيه ملكان. . 
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ر املصـنف ذلـ  وهلـها ذكـ «أن أحـداا منكـر واآل ـر نكـي. . »وجاء عند ابن حبان: 

وهـهان اسـامن للملكـني، ومل خيـرج يف الصـحيح تسـميتهام،  «وسـؤا  منكـر ونكـي»بقوله: 

ولكن األئمة ذكروا ذل ، وممن ذكر ذل  اإلمام أمحد رمحـه اهلل، واحـتج عـىل هـه  التسـمية 

 هبها احلدي ، فهها احلدي  مستعمل يف كالم األئمة رمحهم اهلل وحمتج  به. 

كنـا مـع »جـاء يف حـدي  زيـد بـن ثابـذ الثابـذ يف الصـحيح قـا :  ومن ذل  أيًضا ما

رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ونحن بضعة نفر، وهو عىل بغلـة إذ جالـذ بـه وكـادت أن 

تلقيه، وإذا أقر مخسة أو ستة أو أربعة فقا : من يعرف أصحاب هه  األقر؟ فقـا  رجـل: 

ثم قا  صىل اهلل عليه وسلم: إن هه  األمة تبتىل أنا، قا : من هؤرتء؟ قا : ماتوا يف اإلرشاك، 

 . «يف قبورها، فلورت أن رت تدافنوا لدعوت اهلل أن يسمعكم من عهاب القر الهي أسمع به

وأيًضا يف الصحيحني عن ابن عباس أن النبا صـىل اهلل عليـه وسـلم مـر بقـرين فقـا : 

 . . إلخ. «وإنه لكبي»حيح: ، ويف رواية  يف الص«إهنام ليعهبان وما يعهبان يف كبي»

إن أحـدكم إذا مـات »وأيًضا جاء من حـدي  ابـن عمـر ريض اهلل عـنهام يف الصـحيح: 

عرض عليه مقعد  بالغداة ومقعد  بالعيش، إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة، وإن كان 

ىل اهلل ن النبا ص، فححادي  عهاب القر وكها نعيمه متواترة ع«من أهل النار فمن أهل النار

 .عليه وآله وسلم

 .وقد أمجع عليها السلف 

 و الف يف ذل  طوائف من املعت لة، فحنكروا عهاب القر أو أنكروا بعض تفاصيله. 
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 عهاب القر ونعيمه عىل الروح واجلسد:

 .ر ونعيمه يكون عىل الروح واجلسدوعند أهل السنة واجلامعة أن عهاب الق

الروح فق ، فعن هها قو  منكر خمـالف إلمجـال السـلف،  وأما قو  من يقو : بحنه عىل 

 بل تعهب الروح متصلة باجلسد، ويقع العهاب عليهام مًعا. 

والروح هلا أحوا  خمتلفة، وهلها ذكر النبا صىل اهلل عليـه وسـلم أن أرواح الشـهداء يف 

نـذ تـنعم حواصل طي  رض تطي يف اجلنة، وأن أرواح األنبياء يف عليـني. . ولكنهـا وإن كا

إن  يف الدرجات العليا فعهنا تكون متصلة باجلسد نول اتصا ، وهها هو املقصود من قـوهلم:

 .العهاب يقع عىل الروح واجلسد

فاملقصود بهل  ما يقع بارتتصا ، وإن كانذ الروح قد تفارق مفارقة ما، إما إىل نعـيم  

 وإما إىل عهاب. 

د مع أهنام يف القر، أي أن الروح تكـون وقد يكون العهاب أو النعيم عىل الروح واجلس

يف القر، فهه  أحوا    تلف بحس  حا  العبد، وذكر النبا صىل اهلل عليه وسلم عن أهـل 

اللهـم افسـح »اإليامن: أنه يفسح هلم يف قبورهم، وما إىل ذل ، وهلها قا  يف دعائه للمـوتى: 

مجعـوا عـىل أن العـهاب يكـون عـىل ، فالقصد أن أهل السنة أ«هلم يف قبورهم، ونور هلم فيها

الروح واجلسد، وقو  من يقو : بحن اجلسد رت عالقة له البتة، وإنـام النعـيم أو العـهاب عـىل 

 الروح فق ، قو  مبتدل وإن ذكر  بعض املتح رين من أهل السنة.
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 القر روضة من اجلنة أو حفرة من النار:

 قا : 

 .(من حفر النيان والقر روضة من رياض اجلنة، أو حفرة)

 الرشح:

القر إما أن يكون روضة من رياض اجلنة، وذل  يف حأ أهل اإليامن واإلسـالم، وإمـا 

 .حفر النار، وذل  يف حأ أهل الكفرأن يكون حفرة من 

وأما فساق أهل امللة فقد يعرض هلم يف قبورهم ما هو من العـهاب، ولكـن رت يلـ م أن  

 بل يكون مآهلم إىل  ي  ورمحة من اهلل سبحانه.يستمر هها العهاب أو التضييأ، 
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 اإليامن بالسمعيات:

 قا : 

ونؤمن بالبع  وج اء األعام  يوم القيامـة، والعـرض واحلسـاب، وقـراءة الكتـاب، )

 .(والثواب والعقاب، والرصاط واملي ان

 الرشح:

 .أ عليها بني عامة طوائف املسلمنيمجهور األصو  السمعية متف

 .التحويل كبعض الغالة من املعت لةك خمالفات عند املبالغني يف وإن كانذ هنا 

 .األيباعرة، أو د ل يف يشء من ذل  أو من تحثر بالفلسفة من 

أو يف التصوف اإلرشاقا كـحيب حامد الغ ايل، حيـ  يعـرض لـه يف كالمـه مـا هـو مـن  

 .ه  املسائل كمسحلة املي ان ونحو التحويل لبعض ه

هـو  -فضاًل عن إمجـال أهـل السـنة واجلامعـة-مجاهي أهل القبلة وإرت فعن األصل عند  

 اإليامن هبه  املسائل وأهنا حقائأ وماهيات اهلل أعلم بكيفيتها وماهيتها.

 إليامن بالبع :ا

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(ونؤمن بالبع )

 الرشح:

حلسـاب وهو بعُ  الناس من قبورهم، فعن الناس يبعثون من قبورهم، ويصـيون إىل ا

يوم القيامـة، وهـها أصـل  مـن أصـو  اإليـامن سمـع عليـه بـني املرسـلني، وقـد كـان البعـ  

مهكوًرا يف كالم األنبياء وسائر املرسلني، ومجيع أهل القبلة يقرون هبها، فـعن مـن أنكـر هـها 

 رت يكون إرت كافًرا. 
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عـ  إنـام هـو وزعمذ املتفلسفة الهين ينتسبون إىل اإلسـالم كــابن سـينا وغـي ، أن الب

 لألرواح دون األبدان، وهها من كالم الفالسفة، وليس عليه أثر األنبياء أو هدهيم.
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 حساب الكفار يوم احلساب:

وكــهل  احلســاب: فــعن النــاس حياســبون، وقــد تنــازل املتــح رون مــن أهــل الســنة، يف 

 حماسبة الكفار، هل حياسبون أو رت حياسبون؟ 

تهم املوازنـة بـني احلسـنة والسـيئة فـعن األمـر رت والصواب التفصيل فعن أريـد بمحاسـب

 .ألن الكفار رت يوافون رهبم بحسنةيكون كهل ؛ 

وإن أريد باملحاسبة اإلقرار واإليبهاد وما إىل ذل  مـن املقاصـد واملعـاي، فـعن هـها رت  

 يب  أنه يقع، وقد ذكر  اهلل يف كتابه وذكر  الرسو  صىل اهلل عليه وآله وسلم يف سنته. 

افر قد يقع منه ما هو من عمل اخلي، ولكنه إذا مل يبتغ به وجه اهلل سبحانه وتعـاىل، والك

رت َ ـْيَ يِف َكثِـي  }فعنه رت يوايف ربه به بحسنة، بل َي ى هبا يف الدنيا، وهلها جـاء قولـه تعـاىل: 

فسام   ـًيا،  [114]النسـاء:  { النَّاسِ ِمْن َنْجَواُهْم إرِتَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقة  َأْو َمْعُروف  َأْو إِْصالح  َبنْيَ 

 .[114]النساء:  {َوَمْن َيْفَعْل َذلَِ  اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهللَِّ َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِياًم }ثم قا : 

إن اهلل رت يظلم مؤمنًـا »ويف الصحيح عن أنس أن النبا صىل اهلل عليه وآله وسلم قا :  

يا، وَي ى هبا يف اآل رة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل هبا هلل حسنة، يعطى هبا يف الدن

، فسامها حسنات، وها أعامله من اخلي، كالصدقة أو العتـأ، أو صـلة الـرحم، أو «يف الدنيا

 نحو ذل . 

وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل هبا هلل يف الدنيا، حتى إذا أفىض إىل اآل رة، »قا : 

، فال يوايف الكافر ربه بحسنة يثاب عليها، بل ما يقع له مـن اخلـي « ى هبامل تكن له حسنة  َُي 

 واحلسنة فعنه يطعم هبا يف الدنيا، كام ذكر رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
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 قراءة الكتاب:

وكــها قــراءة الكتــاب وتقريــر املــؤمن بهنوبــه، كــام جــاء يف حــدي  ابــن عمــر وغــي  يف 

ر بهنوبه، ثم يضع اهلل سبحانه وتعاىل عىل عبد  املؤمن كنفه؛ أي: الصحيحني، فعن العبد يقر

 س  ، ويقرر  بام عمل.

 اإليامن بالثواب والعقاب:

 .أي: ثواب أهل اإليامن «والثواب والعقاب»قوله: 

وأ ص ثواهبم هو رؤيتهم لرهبم سـبحانه وتعـاىل يف اجلنـة ويف عرصـات القيامـة قبـل  

، ثم إذا د لوا اجلنة وصاروا فيام فيها مـن النعـيم، أمكـنهم ذل ، فهها من ومقدمات ثواهبم

ـا }اهلل سبحانه وتعاىل من رؤيته وهو املهكور يف قولـه تعـاىل:  ة  َ إىَِل َرهٍبَ ُوُجـو   َيْوَمِئـه  َنـارِضَ

َرة  
 .  [23-22]القيامة:  {َناظِ

وبعـدها، وكهل  العقاب فعن الكفار يعاقبون يف قبورهم، وكـها يعـاقبون يـوم القيامـة 

فيد لون النار عىل ما ذكر يف الكتاب والسنة، وهها العقاب والثـواب يقـع للـروح واجلسـد 

 بعمجال أهل السنة وعامة املسلمني، ومل ينازل يف ذل  أحد  من أهل القبلة املعترين.

 اإليامن بالرصاط:

وسـلم أي: فعن الناس يمرون عليه، وقد ذكر النبا صـىل اهلل عليـه ، «والرصاط»قوله: 

وأن الرصـاط مدحضـة »حا  الناس ومرورهم عىل الرصاط، وبني أهنم عىل أحـوا  فقـا : 

م لة، وعليه كاللي  وحس  مثل يبوك السعدان، ثم قا : هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم 

يا رسو  اهلل! قا : فعهنا مثل يبوك السعدان  طف الناس بحعامهلم، فمنهم املؤمن بقا بعمله 

 إلخ.  «تى ينجى. . ومنهم املجاز ح
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وذكر النبا صىل اهلل عليه وسلم: أن مـنهم مـن يمـرون كـالرق، وذكـر صـىل اهلل عليـه 

وسلم أن أو  زمرة حيرشون إىل اجلنة عىل صورة القمر، إىل غي ذل  مـن التفاصـيل النبويـة 

التا ذكر فيها صىل اهلل عليه وسلم مقام الرصـاط ومـا يقـع عنـد  مـن الشـفاعة، وأن الـرحم 

واألمانة تقومان عىل جنبتا الرصاط، فكـل هـه  أحـوا  يقـر هبـا أهـل السـنة واجلامعـة عـىل 

حقيقتها وعىل مراد اهلل سبحانه وتعـاىل عـىل مـا حـدث بـهل  الرسـو  صـىل اهلل عليـه وآلـه 

 وسلم.
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 اإليامن باجلنة والنار وأهنام خملوقتان:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(واجلنة والنار خملوقتان)

 ح:الرش

وهها بعمجال أهل السنة، وقد ُعرض ذل  للنبـا صـىل اهلل عليـه وسـلم يف املنـام، ورأى 

صىل اهلل عليه وسـلم بعـض أحـوا  العصـاة ثـم ذكـر بعـض أحـوا  أهـل النعـيم، وصيـح 

الكتاب والسنة يدرتن عىل أن اجلنة والنار خملوقتان، واآلثار بهل  مستفيضة عن رسـو  اهلل 

 وعىل هها أمجع السلف.صىل اهلل عليه وسلم، 

 بقاء اجلنة والنار وعدم فنائهام:

 قا  املصنف رمحه اهلل: 

 .(رت تفنيان أبًدا ورت تبيدان)

 الرشح:

أي أهنام يف دوام  مستمر، وهها قد اتفأ عليه السلف  الًفا للجهم بن صـفوان وأمثالـه 

 .ثبتوا دوام اجلنة، أو دوام النارممن مل ي

العالف، بحن أهل اجلنة وأهل النـار تنقطـع حركـا م ويظلـون  أو ممن بقو  أيب اهلهيل 

يف سكون  دائم؛ ألن التسلسل عندهم يف املستقبل ممتنع، فهه  أصو  باطلة يف العقـل فضـاًل 

 عن بطالهنا يف الرشل.

 نسبة القو  بفناء النار إىل ابن تيمية:

 نس  لـشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل القو  بفناء النار. 
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مـن حيـ  هـو -عىل مـا فيـه مـن التعقـ  -نقو : أورتً: َي  أن يفرق بني هها القو  ف

ومن حي  كونه قورتً لـشيخ اإلسالم، فيج  أن يفرق بني هها القو ، وبني قـو  جهـم بـن 

صفوان، فعن اجلهم بن صفوان يقو  بفناء العـهاب مـع بقـاء النـار، والـهي نسـ  إىل يبـيخ 

 .القو  بحن النار تفنى، أي: تنتهاهو اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، 

 وأما القو  بحن النار تبقى وينقطع عهاب أهلها، فهها قو  مل يؤثر عن أحد  البتة.  

وهه  املسحلة ذكرها ابن القيم يف كتابه حادي األرواح، وذكر أن طائفة من السلف، بل 

سـحلة قـولني ألهـل نس  لبعض الصـحابة، أهنـم كـانوا يقولـون بفنـاء النـار، وذكـر أن يف امل

 السنة، وكحنه يميل إىل القو  بالفناء، ولكنه مل َي م به ج ًما صحًيا. 

وعىل كل حا  فنسبة هها القو  لإلمام ابن القيم، فيه نول من املقاربة، وإن كان كالمـه 

يف بعض كتبه يوحا بحنه خيالف هها القو ، ولكن إضافة هها القو  لـابن القيم له حظ  مـن 

 و ارتعتبار؛ ألن هها هو ظاهر كالمه. النظر أ

 .فعن نسبة هها القو  إليه رت تصح أما اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل،

وهناك رسـالة صح فيهـا هبـها القـو ، وهـا منسـوبة لــشيخ اإلسـالم وقـد حققـذ،  

ولكن الظاهر أهنا رت تصح عنه رمحه اهلل، بل ظاهر كالمه يف أكثـر مـن موضـع مـن كتبـه، أنـه 

هـه  احلقيقـة املجملــة التـا ذكرهـا أهـل الســنة، وهـا أن اجلنـة والنـار رت تفنيــان، ورت يقـرر 

يستثنا من ذل  العهاب يف النار أو ما إىل ذل  مـن ارتسـتثناءات التـا أضـيفذ إليهـا، ولـو 

صحذ هه  الرسالة لكان هها ممـا َُيـ م بـه قـورتً لــشيخ اإلسـالم، لكـن هـه  الرسـالة وإن 

 أن األظهر أهنا رت تصح عنه. حققذ ونسبذ إليه إرت
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 د و  اجلنة فضل ود و  النار عد  من اهلل:

 قا  رمحه اهلل: 

فعن اهلل تعاىل  لأ اجلنة والنار قبل اخللأ، و لأ هلام أهاًل، فمن يباء مـنهم إىل اجلنـة )

 .(فضاًل منه، ومن يباء منهم إىل النار عدرتً منه

 الرشح:

ىل ورمحته،  الًفا للمعت لة الهين قـالوا بـحن هـها عـىل من د ل اجلنة فهو بفضل اهلل تعا

 طريقة املجازاة املحضة، وأنه واج  عىل اهلل. 

وكهل  من د ل النار فعنه يد لها بعدله سبحانه وتعاىل، فـعن العبـد إنـام كفـر بعـد مـا 

 جاءته البينات واهلدى.

 أعام  العباد مقدرة:

 قا  رمحه اهلل: 

 .(وصائر إىل ما  لأ له وكل يعمل ملا قد ُفرغ له،)

 الرشح:

اعملـوا فكـل ميرسـ »أي أن العبد يعمل ما يرس  اهلل سبحانه وتعاىل له، كام يف احلدي : 

 أي ما مىض به القدر. «قد فرغ له»، وقوله: «ملا  لأ له

 اخلي والرش من تقدير اهلل:

 قا : 

 .(واخلي والرش مقدران عىل العباد)
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 الرشح:

ىل متعلأ بكل يشء من األحوا  الكونية واألوامـر الرشـعية، فـعن قدر اهلل سبحانه وتعا

، وقدر  [54]األعراف:  {َأرت َلُه اخْلَْلُأ َواألَْمرُ }األمر كله هلل، واخللأ كله هلل، كام يف قوله تعاىل: 

 سبحانه متعلأ بسائر أمر  و لقه.
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 التفصيل يف ارتستطاعة:

 قا :

حو التوفيأ الهي رت يوصف املخلوق به، تكون وارتستطاعة التا َي  هبا الفعل من ن)

مع الفعل، وأما ارتستطاعة من جهة الصحة والوسع التمكني وسـالمة اآلرتت، فهـا قبـل 

 .([286]البقرة:  {رت ُيَكٍلُف اهلل َنْفًسا إرِتَّ ُوْسَعَها}الفعل وهبا يتعلأ اخلطاب، وهو كام قا  تعاىل: 

 الرشح:

طاعة قو  حمقأ؛ فعن ألهل الكـالم قـولني مشـهورين يف قو  أيب جعفر يف مسحلة ارتست

 مسحلة ارتستطاعة: 

 .إن ارتستطاعة تكون مع الفعلفمنهم من يقو : 

 ومنهم من يقو : إن ارتستطاعة تكون قبل الفعل. 

 .ة واأليباعرةوههان القورتن اا املشهوران عند املعت ل

ا التفصيل يعلم أن الطحـاوي والقو  املحفو  عند أهل السنة هو هها التفصيل، وهبه 

 رمحه اهلل سان   ملهه  األيبعرية؛ فعن عامة األيبعرية رت يقررون هها املهه .

 نقد تعبي الطحاوي بحن األفعا  كس  من العباد:

 قا :

 .(وأفعا  العباد  لأ اهلل وكس  من العباد)

 الرشح:

وهـها رت  «ها  لأ اهللوأفعا  العباد »وهه  مجلة متعقبة يف كالم الطحاوي، فعنه قا : 

هو من بـاب العطـف، أي:  «وكس »، وقوله: «وكس   من العباد»إيبكا  فيه، ولكنه قا : 

 .فهها التعبي بالكس  تعبي أيبعريفها بخلأ وكس ، 
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وإن كان لفظ الكس  من حي  هـو مسـتعمل يف الكتـاب ويف السـنة أيًضـا مثـل قولـه  

 {هَلَا َما َكَسَبْذ َوَعَلْيَهـا َمـا اْكَتَسـَبْذ }، وقوله تعاىل: [38دثر: ]امل {ُكلُّ َنْفس  باَِم َكَسَبْذ }تعاىل: 

 .ل أو يف كالم اهلل سبحانه كسًبا، فحفعا  العباد سميذ بالرش[286]البقرة: 

لكن تسمية أفعا  العباد كسًبا عىل ارت تصاص هبـها اللفـظ وحـد  هـو الطريقـة التـا  

 ابه، وهلها فعن تعبي املصنف هنا ليس بحسن. استعملها أبو احلسن األيبعري، وعامة أصح

ولو عر املصنف بالعبارات املحثورة عن السلف لكان أوىل، فلم يكـن السـلف خيصـون 

 .ماًل يف كالم اهلل سبحانه وتعاىلهها اللفظ بحفعا  العباد، وإن كان أصله مستع

يفعـل بـعرادة  ولكن األيباعرة يطلقون أن أفعا  العباد كس   ويريدون بهل  أن العبد 

 يقع الفعل عندها رت هبا.  -كام يعر بعضهم-مسلوبة التحثي، وبعرادة 

فالقصد أن هها موضع يتعق  فيـه أبـو جعفـر الطحـاوي ألنـه  ـص ذلـ  بالكسـ ، 

 وهها التخصيص هو من أحرف األيبعرية يف األصل.

 :(ورت يطيقون إرت ما كلفهم )نقد قو  الطحاوي: 

 قا :

رت حو  »عاىل إرت ما يطيقون، ورت يطيقون إرت ما كلفهم، وهو تفسي: ورت يكلفهم اهلل ت)

نقو : رت حيلة ألحد، ورت حتو  ألحد، ورت حركة ألحد عن معصية اهلل إرت  «ورت قوة إرت باهلل

 .(بمعونة اهلل، ورت قوة ألحد عىل إقامة طاعة اهلل والثبات عليها إرت بتوفيأ اهلل تعاىل

 الرشح:

هـه  مجلـة أيبـعرية صحيـة، بـل يقوهلـا : «هم اهلل تعاىل إرت مـا يطيقـونورت يكلف»قوله: 

 .انه وتعاىل كلف العباد ما يطيقونالغالة من األيباعرة، واحلأ أن اهلل سبح

فـعن األمـر لـيس كـهل ، بـل تفضـل سـبحانه  «ورت يطيقون إرت ما كلفهـم»قوله: وأما  

ا بـه، فالصـالة فرضـذ مخسـني وتعاىل ورفأ هبم وكلفهم، مـع أهنـم يطيقـون فـوق مـا كلفـو
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صالًة، ثـم راجـع النبـا صـىل اهلل عليـه وسـلم ربـه إىل أن جعلهـا اهلل سـبحانه وتعـاىل مخـس 

صلوات، وهها إنـام أطلقـه والت مـه بعـض أئمـة األيبـاعرة املتكلمـني الـهين غلـوا يف تقريـر 

 مسحلة تكليف ما رت ُيطاق، وهه  املسحلة ما كان السلف يهكروهنا. 

ة أحكام الرشيعة تكليًفا ليس محثوًرا عن أحد  من السـلف، وهـها ممـا نـص بل إن تسمي

صيح يف القرآن أن اهلل سمى العمـل تكليًفـا، "عليه يبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، قا : 

أو سمى الترشيع تكليًفا، لكن أن تسـمى سـائر مسـائل الرشـيعة الواجـ  منهـا واملسـتح  

ون املنهيات من بـاب التكليـف فهـها اإلطـالق إنـام حـدث يف واملباح تكليًفا، وكهل  أن تك

 .  "اصطالح املتح رين

هها فضاًل عن تكليف ما رت يطـاق، فـعن هـه  مـا نطـأ هبـا السـلف أصـاًل، والعبـد إنـام 

 .[286]البقرة:  {رت ُيَكٍلُف اهلل َنْفًسا إرِتَّ ُوْسَعَها}يكلف ما يطيأ، وهها باإلمجال لقوله تعاىل: 

 العبد فوق ما كلف؟هل يطيأ 

وأما هل يطيأ العبد فوق ما كلف، فعنه بني  بالرضورة العقلية واحلسية أن العبـد يطيـأ 

أكثر مما كلف؛ فعن العبد يصيل هه  اخلمس الصلوات مع أنه يطيأ أن يصيل سـذ صـلوات 

 وعرش صلوات يف اليوم والليلة، وهه  مسائل معروفة بينة الوضوح. 

تكليف ما رت يطاق، ومسائل التعديل والتجوير التا توجد يف  وهه  النتائج من مسائل

كت  األصوليني، فضاًل عـن كتـ  أصـو  الـدين عنـد املتكلمـني، هـا يف الغالـ  نتـائج يف 

 مسحلة القدر. 

ــامء  ــو  عل ــدين، يق ــ  أصــو  ال ــه: وهــو أن هــه  املســائل إذا ذكــرت يف كت ــا تنبي وهن

، واملعت لة يقولون بحن هها قـو  أصـحابنا -ةيعنون األيبعري-األيباعرة: هها قو  أصحابنا 

 .و   للمعت لة وهها قو   لأليباعرةفيكون بينًا أن هها ق -يعنون املعت لة-
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ــن   ــني م ــور املتكلم ــوم أن مجه ــة، فمعل ــ  األصــو  الكالمي ــرت يف كت ــن إذا ذك ولك

هم األصوليني عىل طريقة أيب احلسن األيبعري هم من الشـافعية، ومتكلمـة احلنفيـة كثـي مـن

أو بعضهم عىل ارتعت ا ، فعذا ما ذكر معت لـة احلنفيـة هـه  املسـائل يف مسـائل أصـو  الفقـه 

 .كها، ُفِهم أن هها مهه  احلنفية وقالوا: وقو  أصحابنا

يف حني أن الغ ايل أو اآلمدي أو الرازي من أيبعرية الشـافعية إذا ذكـروا هـه  املسـائل  

   للشافعية. فقالوا: وقو  أصحابنا، فيفهم أن هها مهه

فهه  املسحلة التا حقيقتها  الف بني املعت لـة واأليبـعرية قـد تنصـ  يف كتـ  أصـو  

 .شافعية، واحلقيقة أهنا ليسذ كهل الفقه الكالمية  الًفا بني احلنفية وال

بل ها  الف بـني املعت لـة واأليبـاعرة، وليسـذ  الًفـا بـني سـائر احلنفيـة مـع سـائر  

 الشافعية أو املالكية.

 ي الطحاوي للحوقلة:تفس

 قا : 

 .(ورت يطيقون إرت ما كلفهم، فهو تفسي: رت حو  ورت قوة إرت باهلل)

 الرشح:

أما املسحلة فمن أصلها غل ، وأما كوهنا تفسًيا هله  الكلمة فكهل  هو غل  آ ر، بـل 

أرت أدل  عىل كنـ  مـن »: -كام يف صحيح البخاري -قوله صىل اهلل عليه وسلم لـحيب موسى 

، أي: أنه رت يكون يشء ورت «كنوز اجلنة قا : بىل يا رسو  اهلل! قا : رت حو  ورت قوة إرت باهلل

تقع قـوة مـن العبـد ورت قـدرة مـن العبـد ورت متكـني مـن العبـد إرت بقـوة اهلل سـبحانه وتعـاىل 

 .متكينه، فهها من ارتستعانةوحوله وطوله و

حكمة، وهلها جعلهـا النبـا صـىل اهلل وهه  أحد مجل ارتستعانة، وأحد مجل التوحيد امل 

 عليه وسلم كنً ا من كنور اجلنة. 
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نقو : رت حيلة ألحد ورت حتو  ألحد، ورت حركة ألحد عن معصية اهلل إرت بمعونة »قا : 

 . «اهلل، ورت قوة ألحد  عىل إقامة طاعة اهلل والثبات عليها إرت بتوفيأ اهلل تعاىل

قـه فهـها صـحيح، وهـها انفكـاك عـن كوهنـا تفسـًيا أما أن هها بمعونته وتيسي  وتوفي

 ملسحلة تكليف ما رت يطاق.
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 تعلأ احلوادث بمشيئة اهلل تعاىل:

 قا :

 .(وكل يشء َيري بمشيئة اهلل تعاىل وعلمه وقضائه، وقدر )

 الرشح:

أي: سواء كان ذل  يف أفعا  العباد، أو غي أفعا  العباد، فسائر ما يقع فعنه بمشـيئة اهلل 

 نه وتعاىل وحكمته. سبحا

 قا :

غلبذ مشيئته املشيئات كلها، وغل  قضاؤ  احليل كلها، يفعل ما يشاء وهو غي ظامل )

 . (أبًدا

 الرشح:

هه  اجلملة مرادها صحيح، لكـن التعبـي هبـا لـيس لـه متييـ ، إرت عـىل توجيـه أن مـراد  

تبـع هلـا، فهـها صـحيح،  رمحه اهلل أن مشيئته سبحانه وتعـاىل هـا النافـهة، وأن مشـيئة العبـاد

 ولكن لو عر بغي ذل  لكان أوىل.

 تن يه اهلل تعاىل عن كل نقص:

 قا :

رت ُيْسـَحُ  َعـامَّ َيْفَعـُل َوُهـْم }تقدس عن كل سوء وَحنْي، وتنـ   عـن كـل عيـ  ويبـني )

 .([23]األنبياء:  {ُيْسَحُلونَ 

 الرشح:

 وهها من التن يه املجمع عليه بني املسلمني.
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 موات بدعاء األحياء وصدقا م:انتفال األ

 قا  املصنف رمحه اهلل:

 .(ويف دعاء األحياء وصدقا م منفعة  لألموات)

 الرشح:

ذكر هه  املسحلة يف مسائل أصـو  الـدين وارتعتقـاد لـيس حمكـاًم، وإن كـان أبـو حنيفـة 

 .ه رمحه اهلل يهه  هها امله

ويف دعـاء »صـنف  صـص فقـا : وهه  املسحلة فيها ن ال محثور  عن السلف، إرت أن امل 

 .وهبها التخصيص يكون كالمه صحيًحا، «األحياء وصدقا م

فعن اإلمجال عند السلف منعقد عىل أن الدعاء والصدقة تنفعان امليذ؛ ملا جاء يف ذلـ   

من اآلثار الرصحية يف سنة النبا صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم، وأمـا مـا عـدا ذلـ  مـن القـرب 

 موضع ن ال بني السلف.كقراءة القرآن فها 

وذكر املصنف هله  املسحلة هنا ليس لـه مقصـود  بـني، فهـو وإن مل يكـن ممـا ينتقـد لكنهـا 

ليسذ من مسـائل العقيـدة، وهلـها تـرى أن كتـ  أصـو  الـدين رت تـهكرها، فلـو ُقـررت يف 

مسائل اإلمجاعات الفقهية لكـان أوىل، وإن كـان قـد يسـتثنا أحياًنـا فيقـا : إن طوائـف مـن 

هل البدل خيالفون يف هها اإلمجال وهلها تهكر هه  املسحلة يف أبواب العقيدة، ولكن رت يطـرد أ

هها؛ ألن هها يستل م يف إمجال فقها عنـد السـلف  ـالف فيـه طوائـف مـن أهـل البـدل؛ أن 

 يد ل يف هه  املسائل، واألمر ليس كهل .
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 الدعاء سب  حلصو  املقدور:

 قا :

 .(وات ويقيض احلاجاتواهلل تعاىل يستجي  الدع)

 الرشح:

الدعاء من قدر اهلل، وهو سب  حلصو  املقدور، وليس كام قـا  طوائـف مـن الصـوفية 

وبعض املتكلمني، إن الـدعاء يقـع عـىل جهـة التعبـد املحـض، أي أنـه رت أثـر لـه يف حصـو  

 املقدور، وحجتهم يف ذل  أنه قد سبقذ الكتابة. 

املقـدر أو املسـب   ابـة، ولكـن كـام أن اهلل كتـ واجلواب: أن يقا : نعم قد سـبقذ الكت

 .فقد كت  السب 

فالدعاء هو سب  من األسـباب، كـام أن صـالة العبـد قـد قـدرها اهلل وكتبهـا، فكـهل   

دعـاؤ  قــد قــدر  اهلل وكتبــه، فكـام أن الصــالة ســب  لــد و  اجلنـة، فكــهل  الــدعاء ســب  

 حلصو  املقدور واملدعو به.

 افتقار اخللأ إىل اهلل:

 قا :

 .(و يمل  كل يشء، ورت يملكه يشء)

 الرشح:

 أي: ألنه سبحانه وتعاىل له املل . 
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 قا :

ورت غنى عن اهلل تعاىل طرفة عني، ومن استغنى عن اهلل طرفة عني فقد كفر وصار من )  

 .(أهل احلني

 الرشح:

يئة يـأ املشـهها مما ينبغا تحدي  املسلمني بفقهه، ورتسيام يف التعبـيات واأللفـا ، كتعل

 .عىل مشيئة العبد ومشيئة الرب

واحللـف بغـي اهلل، فـعن اإلنسـان عنـد  «ما يبـاء اهلل ويبـئذ»فمن رشك األلفا  قو :  

حلفه إنام يريد التعظـيم، أو العـ م ونحـو ذلـ  مـن املقاصـد، فيشـيع يف كثـي مـن املسـلمني 

ملسـلمني يف فقهـه، وهـها مـن احللف بالنبا أو باألمانة، أو بغي ذل ، فهها مما ينبغا تحدي  ا

 فقه التوحيد.

 إثبات صفتا الغض  والرضا هلل:

 قا :

 .(واهلل يغض  وير  رت كححد  من الورى)

 الرشح:

وهه  مجلة  حسنة يف كالم أيب جعفـر، وهـا صحيـة يف خمالفـة مـهه  األيبـعرية، فـعن 

األيبعري يف األيبــاعرة رت يثبتــون صــفة الغضــ  والرضــا، وإذا ذكــرو  فــعهنم يتحولونــه، فـــ

 بعض كتبه يهكر الغض  والرضا ولكن يتحو  ذل  باإلرادة. 
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؛ فعن األصل يف كالمه أنه يريد احلقيقة، ومن «واهلُل يغض »واإلمام الطحاوي ملا قا : 

تحوله مـن الرشـاح األيبـعرية بـحن مـراد  إرادة ارتنتقـام أو إرادة اإلنعـام فـعن هـها يقـا : إنـه 

 ف ما أراد. تحويل لكالم املصنف عىل  ال

وكان ابن كـالب يثبـذ هلل غضـًبا ورضـا، ومـن هنـا فـعن ابـن كـالب أجـود حـارتً مـن 

األيبعري يف الصفات، لكنه مع هها َيعل الغض  الهي يثبته واحًدا أزلًيا كام َيعـل الكـالم 

 .كالب السلف يف صفة الرضا والغض  واحًدا أزلًيا، ومن هنا فارق ابن

  يتحو  الغض  وما يف معنا  من الصفات عىل اإلرادة، وأما األيبعري فعنه دونه؛ حي 

ــح ري أصــحابه؛ ألن األيبــعري هــو  ــة أحســن حــارتً مــن مت وإن كــان األيبــعري يف اجلمل

رســونه واملحققــون مــن األيبــاعرة، كالقــايض أيب بكــر ونحــو  يفرســون ذلــ  بــاإلرادة، فيف

 .بصفة

ذلـ  بـاملفعورتت عـىل طريقـة وأما املتح رون ممن تحثر بارتعت ا  كثًيا فعهنم يفرسـون  

 املعت لة كـحيب هايبم اجلبائا ونحو .

 موارتة أصحاب النبا صىل اهلل عليه وسلم وحمبتهم:

 قا  املصنف رمحه اهلل:

 .(ونح  أصحاب رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم)

 الرشح:

ومـن أصـو  أهـل "هها من أصو  أهل السنة، وهلها قا  يبيخ اإلسالم يف الواسـطية: 

، "واجلامعة، سالمة قلوهبم وألسنتهم مـن أصـحاب رسـو  اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم السنة

 .قأ بسالمة القلوب وسالمة األلسنةوهه  مجلة جامعة، ألن اإليامن يتح

وأما من أظهر سالمة اللسان مع ما يف قلبه من الطعن والبغا أو ارتنتقـاص، فـعن هـها  

خيـتص بالشـيعة، بـل يقـع فيـه كثـي مـن  من النفـاق البـاطن، ومـن مـرض القلـ ، وهـها رت
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املنتســبني إىل التســنن العــام يف مقابــل الشــيعة، كــام يقــع يف ذلــ  بعــض الكتــاب، أو بعــض 

املفكرين أو نحوهم، ممن يتكلمون يف بعض مقامات الصـحابة وأحـواهلم، ورتسـيام موقـف 

ف الـهي الصحابة من مسحلة اخلالفة كموقف أيب بكر وموقف عمر مـع األنصـار، أو اخلـال

حصل بني عيل و معاوية، ف ى أهنـم يعرضـون ويطعنـون يف بعـض الصـحابة األكـابر، مـع 

أهنم ليسوا عىل مهه  من التشيع معـروف، بـل هـم مباعـدون هلـه  املـهاه ، فهـؤرتء وإن 

 أمجلوا أو حسنوا بعض العبارات فعن ما يكون يف القل  يعلمه اهلل سبحانه وتعاىل. 

ومـن أصـو  "إلسالم يف الواسـطية عبـارة حمكمـة، فعنـه قـا : فالقصد أن عبارة يبيخ ا

 ، فال بد أن يكون ذل  حمقًقا يف القل . "أهل السنة واجلامعة سالمة قلوهبم

والصحابة هم السادة الهين أثنى اهلل سبحانه وتعـاىل علـيهم يف كتابـه، ومـن املمتنـع يف 

ورضـوا عنـه، قـد انحرفـوا أو  العقل والرشل أن يكون هؤرتء السادة الـهين ريض اهلل عـنهم

ــه وســلم، أو ارتــدوا مــن بعــد ، إىل غــي ذلــ  مــن  ــه صــىل اهلل علي ــافقوا يف زمن ضــلوا أو ن

 .لرشل، ويقوهلا أهل البدل والضال األكاذي  التا يكههبا العقل قبل ا

ومقام الصحابة مقام سمع عليه بني السلف، وقد ريض اهلل عنهم، ورضوا عنـه، وهلـم  

 التا رت يبلغها أحد. درجة الصحبة 

 قا :

ورت نفرط يف ح  أحد  منهم ورت نترأ من أحد  منهم، ونـبغض مـن يبغضـهم، وبغـي )

اخلي يهكرهم، ورت نهكرهم إرت بخي، وحبهم دين  وإيامن  وإحسان، وبغضـهم كفـر ونفـاق 

 .(وطغيان

 ترتي  اخلالفة بعد النبا صىل اهلل عليه وسلم:

 قا  رمحه اهلل:ثم 
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اخلالفة بعد رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم، أورتً لـحيب بكر الصـديأ ريض اهلل ونثبذ )

عنه، تفضياًل له، وتقدياًم عىل مجيع األمة، ثم لـعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، ثم لـعثامن بن 

 .(عفان ريض اهلل عنه، ثم لـعيل ريض اهلل عنه، وهم اخللفاء الرايبدون واألئمة املهتدون

 

 

 الرشح:

ا سمع عليه، حتى آ  البيذ من أصحاب السنة واجلامعـة َيمعـون عـىل ذلـ ، وإن هه

قـد تـح ر عـن بيعـة أيب بكـر زمنًـا، وبعـض أهـل  -كام هـو معـروف-كان عيل بن أيب طال  

 التاريخ ينازعون يف هه  املسحلة، وها مسحلة طويلة.

 موقف عيل بن أيب طال  من بيعة أيب بكر:

ن حدي  عائشة ريض اهلل عنهـا أن علًيـا ريض اهلل عنـه مل لكن الهي جاء يف الصحيح م

يبايع أبا بكر ريض اهلل عنه إرت بعد ستة أيبهر، وهه  عىل كل حا  مسـحلة خمتصـة، فعنـه ثبـذ 

 يف الصحيح وغي  أن علًيا بايع بعد ذل ، وبيعة عيل لـحيب بكر متفأ عليها. 

لصحابة ريض اهلل تعـاىل عـنهم حتـى وبيعة أيب بكر ريض اهلل تعاىل عنه سمع عليها بني ا

عيل، فعنه قبل بيعته لـحيب بكر ما كان  ارًجا عليه، فال يفهم من عـدم مبايعـة عـيل لــحيب بكـر 

 .ألمر أنه كان  ارًجا عىل أيب بكرريض اهلل عنهام يف بداية ا

ومعلوم أنه رت يل م سائر األعيان مـن أهـل احلـل والعقـد أن يـحتوا بحعيـاهنم للمبايعـة،  

فقد يكون هناك موجبات وأسباب، أو حتى تقصي يف اإلتيان، لكن مع هـها رت يسـمى هـها 

 رفًضا أو إبطارتً من عيل لبيعة أيب بكر أو حتريًضا للناس عىل اخلروج عليه.
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وإذا كان بعض املبتدعة قد سمى هها رفًضا من عيل ريض اهلل عنـه، فكـل هـها مل يكـن، 

عنه جـاء بعـد ذلـ  وبـايع أبـا بكـر ريض اهلل عنـه، فهـه   فضاًل عن كون عيل ريض اهلل تعاىل

 بيعة متفأ  عليها. 

ثم إن الكثيين من الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ما بـايعوا علًيـا بـالتعيني مـع أن بيعـة 

عيل ريض اهلل عنه و الفته سمع عليها بني أهل السـنة واجلامعـة، فـعذا كـان فعـل عـيل ريض 

عة أيب بكر ريض اهلل عنه، ل م أن يكون فعل هـؤرتء الصـحابة طعنًـا يف اهلل عنه يعد طعنًا يف بي

بيعة عيل، فعن املتخلفني عن بيعة عـيل أكثـر، ومل ينقـل أن أحـًدا  لـف عـن بيعـة أيب بكـر إرت 

علًيا ثم جاء وبايع، وأمـا مـن عـدا  فـعهنم بـايعو  وأقـرو ، سـواء جـاءوا بـالتعيني، أو أقـروا 

ه وسمعوا له، ومعلوم أن من سمع وأطال فعنـه يعـد مبايًعـا ورت يلـ م إقراًرا، أو ا هوا طاعت

بالرضورة أن يحيف بعينه، واإللـ ام مـن تكلـف أهـل البـدل يف التشـكي  بخالفـة إمـام األمـة 

 وصديقها ريض اهلل تعاىل عنه.

ثم اخلالفة من بعد أيب بكر يف عمر ريض اهلل تعاىل عنه، ثم اخلالفـة مـن بعـد  يف عـثامن  

اهلل عنه، ثم اخلالفـة مـن بعـد  يف عـيل ريض اهلل عنـه، و الفـة اخللفـاء األربعـة سمـع ريض 

 عليها بني السلف. 

-واحلقيقة أن املسحلة املمكنة التا لو فرض جدرتً أن فيها مثاًرا من اإليبكا  والسـؤا  

، ها  الفـة عـيل ريض اهلل عنـه -وهلها كان السلف يدرءون القو  فيها، وحيققون اجل م هبا

 .قني حتى الصحابة وحتى حصل القتا فعن الناس كانوا فيها متفر

وأما بيعة أيب بكر و عمر و عثامن ريض اهلل عنهم فعهنا بعمجال أهل العلـم كانـذ أحكـم  

من بيعة عيل ريض اهلل عنه، مع أن بيعة عيل ريض اهلل تعاىل عنه بيعة رشعيـة بعمجـال السـلف، 

 و الفته  الفة نبوية. 

من مل يربع بـعيل يف اخلالفة فهو أضـل مـن محـار "إلمام أمحد وأمثاله يقولون: وقد كان ا

 0من الصحابة كانوا مقاتلني لـعيل ، مع أن طائفة"أهله
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 وهلها قيل لإلمام أمحد: فكيف بمن قاتله؟  

 ."أنا لسذ من حرهبم يف يشء"فقا : 

محار أهله، يعنـون بـهل   وقيل له أيًضا: قد كان رت يربع به من رت يقا  له: إنه أضل من 

 .اتله من الصحابة، كـمعاوية وغي من ق

 .  "أنا لسذ من حرهبم يف يشء"فقا  اإلمام رمحه اهلل:  

فاإلمام أمحد رمحه اهلل وغي  من أئمـة السـنة ج مـوا بخالفـة عـيل وأهنـا  الفـة رايبـدة 

، كـام يف حـدي  «اخلالفـة بعـدي ثالثـون سـنة»بالسنة؛ ألن النبا صىل اهلل عليه وسلم قا : 

سفينة ريض اهلل عنه املخرج يف املسند وغي ، وهو حدي  صحيح ذكر  اإلمام أمحد واحـتج 

 به وكها غي  من أئمة السنة، فهها هو املوج  عندهم. 

، أي أنه إذا اجتهد ستهد  ولو كان صحابًيا "أنا لسذ من حرهبم يف يشء"ومعنى قوله: 

ريض اهلل تعاىل عنه، فعن اجتهاد  و طح  رت يمكـن أن يكـون  فح طح يف اجتهاد  ومل يتبع علًيا

 موجًبا ل ك ما ذكر  الرسو  صىل اهلل عليه وسلم من البيان يف هه  املسحلة.

 حكم التخميس بعمر بن عبد الع ي  يف اخلالفة:

وكحنـه رت -ذكر بعض املتح رين من أهل السـنة، ونسـبوا هـها القـو  لـبعض املتقـدمني 

أن عمر بن عبد الع ي  هو اخلليفـة اخلـامس، وملـا بلـغ اإلمـام  -ن املتقدمنييصح عن أحد م

مس، كـان أمحد عن بعض أهل العراق أنه كان يقو  بحن عمر بن عبد الع ي  هو اخلليفة اخلـا

 .ينكر ذل  إنكاًرا يبديًدا

وموج  ذل : أن اخلالفة الرايبدة التـا قـا  فيهـا عليـه الصـالة والسـالم يف حـدي   

هـا  الفـة اخللفـاء األربعـة  «علـيكم بسـنتا وسـنة اخللفـاء»يف السـنن واملسـند: العرباض 

الرايبدين فحس ، وأما عمر بن عبد الع ي  فهو مقتد  هبم، ورت يعد  ليفًة رايبًدا عىل معنى 

 احلدي  النبوي، ألن اخلليفة الرايبد له سنة متبعة. 
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رايبـًدا، فمعنـى ذلـ  أنـه  وأما تسمية عمر بن عبد الع ي  ريض اهلل عنـه ورمحـه  ليفـة

عىل منهاج اخلالفة الرايبدة، وهها رت إيبـكا  فيـه، كـام أنـه يسـوغ عنـد عامـة أهـل العلـم أن 

يسمى السالطني من املسلمني إذا مجعوا كلمة املسلمني  لفاء، وقد كـان يبـائًعا تسـمية بنـا 

  فيـه، أمية وسالطني بنا العباس باخللفاء، فمـن سـما  ليفـة عـىل هـها الوجـه فـال إيبـكا

حتى عمر بن عبد الع ي ، إذا قيل: إنه  ليفة رايبـد، أي أنـه مقتـد  هبـم، فـنعم، أمـا إذا قيـل: 

  ليفة  امس، واخللفاء الرايبدون مخسة، فهها رت يب  أنه غل  خمالف للسنة.

 

 

 املفاضلة بني معاوية وعمر بن عبد الع ي :

ال أهـل العلـم أفضـل منـه، وعمر بن عبد الع ي  ليس له سنة متبعة، بل إن معاوية بعمجـ

 .مر بن عبد الع ي  حقيقته أنه مل وع

وكان اخللفاء الرايبدون،  لفاء الرسو  صـىل اهلل عليـه "قا  يبيخ اإلسالم رمحه اهلل:  

وسلم يف األمـة، هـم أبـو بكـر و عمـر و عـثامن و عـيل ريض اهلل عـنهم، ومـا بقـا مـن إمـارة 

عاوية، فـمعاوية هو أو  ملـوك املسـلمني وهـو احلسن بن عيل ريض اهلل تعاىل عنه، ثم جاء م

 ."بعمجال أهل السنة واجلامعة أفضل ملوكهم

أي: فهو أو  ملوك املسلمني، وسائر من بعد  يسمون ملوًكا، وإذا سـموا  لفـاء فعـىل 

 .يبئوهنم املعنى العام، الهي هو إمارة املسلمني والقيام عىل

 لفاء ليس هـو  الفـة املسـلمني والقيـام أما اخللفاء الرايبدون، فعن املقصود بكوهنم  

عىل يبئوهنم فحس ، بل هها املعنى حاصل هلم مع كوهنم  لفاء رسـو  اهلل صـىل اهلل عليـه 

وسلم يف األمة، وهـه  املن لـة  اصـة  بــحيب بكـر وعمـر وعـثامن وعـيل ريض اهلل عـنهم، ورت 

وإن كان حصـل "سالم: تكون لـمعاوية فضاًل عن كوهنا لـعمر بن عبد الع ي ، قا  يبيخ اإل
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يف زمن عمر بن عبد الع ي  من مقامات العد  ما مل يتحقأ يف زمـن معاويـة، ومـع هـها فـعن 

 .  "معاوية أفضل منه باإلمجال

وتفضيل عمر بن عبد الع ي  عىل معاوية ليس حمكاًم مـن أوجـه كثـية، حتـى يف مسـحلة 

سـتقرار، بخـالف الـ من الـهي العد ، ألن عمر بن عبد الع ي  جاء يف زمن فيه قدر مـن ارت

جاء فيه معاوية ريض اهلل تعاىل عنه، فعنه ما كان زمنًا مستقًرا، بل كـان فيـه منازعـة بعـض آ  

البيذ، وكان معاوية يقابله ستهدون أكابر كــعبد اهلل بـن الـ بي و احلسـني بـن عـيل بخـالف 

رت ينبغـا الطعـن عـىل عمر بن عبد الع ي  فلم يكن يعارضه إرت معارض رت قيمـة لـه، وهلـها 

 معاوية بحي مسحلة من املسائل أبًدا. 

وأمـا قتالــه لـــعيل فقـد  ــالف فيــه، واحلـأ مــع عــيل ريض اهلل تعـاىل عنــه، وقــد جــاءت 

الدرتئل من السنة عىل أن علًيا أوىل باحلأ، وأن عـامًرا تقتلـه الفئـة الباغيـة، كـام يف حـدي  أم 

اد معاوية ريض اهلل عنه كان  ًطـا، ولكنـه  طـح  سلمة ريض اهلل عنها، فد  هها عىل أن اجته

 مغفور من إمام  هو صاح  مقام يف ارتجتهاد.

 حا  ي يد بن معاوية:

الطعن الهي يمكن أن يصح هو يف يبحن ي يد بن معاوية، ومعلـوم أن ي يـد بـن معاويـة 

لــيس صــحابًيا ورت لــه درجــة الصــحبة، ولــه بعــض املحاســن التــا تــهكر، إرت أن لــه بعــض 

اهلل عنه، وحالـه مـع  الط الكبار، وأيبد أغالطه وأ سها حاله مع احلسني بن عيل ريضاألغ

 .أهل املدينة

ومع هها فقد كان فيه قدر  واسع من العد ، ولكنه كـان حريًصـا عـىل تصـفية  صـوم  

الدولة األموية إذا ذاك، ومل يكن مبالًيا بمقام ابن ال بي ومقـام احلسـني بـن عـيل ومـا حصـل 

دينة، مع أن الظاهر يف أهل املدينة أهنم أ طئوا فـيام فعلـو ، ولكـن مـع ذلـ  فـعن من أهل امل

ترصفه معهم  طح، فعنه أرسل مسلم بن عقبة املري وأمر  إن مل يسـتج  لـه أهـل املدينـة أن 
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يستبيح املدينة ثالثة أيام، ففعل، فكان هها من أكر األغالط التا وقع فيهـا ي يـد، وإن كـان 

 سه، ولكنه أرسل قائًدا يعرف حاله.هو مل يفعل بنف

وكهل  احلسني بن عيل ملا اضطر  ابـن زيـاد إىل القتـل صـًرا، مـع أن احلسـني بـن عـيل 

تراجــع مــع جــيش ابــن زيــاد أن يــهه  إىل ي يــد بــن معاويــة يف الشــام، أو يــهه  إىل أحــد 

 .د ومن معه فقتلو  ومن معه صًراالثغور، أو يرجع إىل مكة، فرفض ابن زيا

ا بلغ األمر ي يد بن معاوية أظهر التحسف وأكرم النساء الاليف وصـلن إىل الشـام مـن ومل

أهل البيذ، لكن هها كله حتى الكفار يفعلونه، ورت يمكـن أن يعتـهر عـن ي يـد بـن معاويـة 

بكونه ملا جاء  نساء احلسني ومن معهن أكرمهم وقدرهم فهها رت بـد أن يفعلـه؛ إذ رت يمكـن 

  بن عيل ومن معهن. أن يقتل نساء احلسني

فالقصد أنه رت يب  أن ي يد بن معاويـة مؤا ـه، رت نقـو  عنـد اهلل، ولكـن رت يبـ  أنـه 

غل  واستحأ الطعن فيه بسب  ما ترصف به يف مسحلة املدينة ومسحلة احلسني بن عـيل، فعنـه 

 صحايب من أرشف الصحابة، وابن  لرسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وقتل صـًرا ويف أنـوال

من الظلم متوالية ومتواترة، فال ينبغا أن يستحا أهل السنة من ذكر ي يـد بـن معاويـة هبـها 

 .الفضائل والعد  يف مقامات متعددةمع ما له من احلسنات و

فححسن ما يكون حا  ي يد بن معاوية مع احلسني بن عيل، مـا قـا  أبـو سـفيان يف يـوم  

أنه أمـر هبـا بشـكل آ ـر، فعنـه أرسـل رجـاًل  ، مع أن الظاهر"ما أمرت هبا ومل تسؤي"أحد: 

 يعرف حاله وهو ابن زياد، والدليل عىل هها أنه ما قتل ابن زياد ورت عاقبه معاقبة بينة. 

وكانذ طريقة بنا أمية أن َيعلوا أكثر املشاكل يف وجه القادة، مثل احلجاج بن يوسـف 

ة، ومثـل ابـن زيـاد ملـا قتـل احلسـني، ملا قتل ابن ال بي، ومثل مسلم بن عقبة ملا استباح املدينـ

فيجعلون هها يف وجه القادة، ثم يظهرون الندم والتحسـف، وهـه  طريقـة يبـائعة يف سياسـة 

 بنا أمية.
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 العرشة املبرشون باجلنة:

 قا :

وأن العرشة الهين سامهم رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وبرشهم باجلنة، نشهد هلم )

اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقوله احلأ، وهم: أبو بكـر، وعمـر، باجلنة عىل ما يبهد هلم رسو  

وعثامن، وعيل، وطلحة، وال بي، وسعد، وسعيد، وعبد الرمحن بن عوف، وأبـو عبيـدة بـن 

 .(اجلراح وهو أمني هه  األمة، ريض اهلل عنهم أمجعني

 الرشح:

العرشـة، بـل  من يبهد له رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم باجلنة ليس حمصوًرا يف هـؤرتء

 هناك غيهم. 

 وسعد هنا هو ابن أيب وقاص، وسعيد هو ابن زيد.

 بغض الصحابة من النفاق:

 قا :

ومن أحسن القو  يف أصحاب رسو  اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وأزواجه الطـاهرات )

 .(من كل دنس، وذرياته املقدسني من كل رجس؛ فقد بر  من النفاق

 الرشح:

 عليــه وسـلم ذكــر ذلــ ، ومنــه قولـه صــىل اهلل عليــه وســلم يف أي: ألن النبـا صــىل اهلل

، فحـ  الصـحابة ريض اهلل «رت حيـبهم إرت مـؤمن، ورت يبغضـهم إرت منـافأ»حدي  الـراء: 

 .ا أو مهاجرين إيامن، وبغضهم نفاقعنهم أنصاًرا كانو

واملهاجرون كام هو معلوم جنسهم أعظم وأفضل من جنس األنصـار؛ ألن اهلل قـدمهم  

 معهم من اهلجرة والنرصة، وإن كان األعيان رت يل م أن يطرد فيهم هها.  ملا
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أحياًنا يستد  بعض الشيعة عىل نفاق بعض الصحابة بـحهنم قـاتلوا علًيـا، ويـهكرون يف 

وهـو حـدي  صـحيح خمـرج يف صـحيح مسـلم -هها قو  النبا صىل اهلل عليه وسلم لــعيل 

لنبــا األمــا إيل، أنــه رت حيبنــا إرت مــؤمن ورت إنــه لعهــد ا»عــن عــيل ريض اهلل عنــه:  -وغــي 

، قالوا: ومـن قاتلـه فقـد أبغضـه، وأي بغـض  أيبـد مـن رفـع السـيف يف «يبغضنا إرت منافأ

 وجهه. . إىل غي ذل .

فيقا : رت يب  أن هها ليس طريًقا للتحصـيل، وإرت لـو كـان كـهل  للـ م أن مـن قاتـل 

هـل األ بـار والسـي أنـه كـان يف جـيش أنصارًيا يكون متصًفا بـهل ، وقـد ذكـر كثـي مـن أ

 .أن احلكم ينطبأ عىل عيل ومن معه معاوية بعض األنصار، فيل م

ورت يبــ  أن هــه  طريقــة ليســذ مــن طــرق الفقــه املــحثورة عــن ســلف األمــة، وكــان  

الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم مع اقتتـاهلم متـوالني يف قلـوهبم، أي: بيـنهم قـدر  مـن املـوارتة 

لوهبم، وإن اجتهدوا فيام اجتهدوا فيه فح طئوا، وهها بني يف كالم عـيل ريض اهلل واملحبة يف ق

 تعاىل عنه.

 الكالم عىل القتا  بني عيل ومعاوية:

وقد تنازل أهل السنة واحلدي  يف القتا  بني عيل وأهل الشـام، أي: بـني معاويـة ومـن 

 .قا : إن الصواب كان مع عيل معه، فمنهم من

 .الصواب كان يف ترك القتا  ا : إنومنهم من ق 

 وكال القولني محثور عن السلف رمحهم اهلل.  

وأما من صوب قتا  معاوية فعن هها قو   غل  مل يقله أحد  مـن السـلف، وكـهل  مـن 

قا : إن هها ال من ليس فيه إمام أو  ليفة رشعا، وإنام هو زمن  فتن، فهها قو  لطائفة مـن 

القورتن املحثوران عن السلف إما تصـوي  القتـا  مـن جهـة املتكلمني وبعض الفقهاء؛ وإنام 

 عيل، وإما تصوي  ترك القتا . 
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إن مجهــور أهــل الســنة واحلــدي  يــههبون إىل أن "ويبــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يقــو : 

الصواب هو ترك القتا ؛ ألن معاوية ومن معـه غايـة األمـر أن يكونـوا بغـاًة، ومل يـؤمر رت يف 

َوإِْن َطاِئَفَتــاِن ِمــَن }قتــا  الطائفــة الباغيــة ابتــداًء، وأمــا قولــه تعــاىل: الكتــاب ورت يف الســنة ب

ــا َتْبِغــا تِ ا َعــىَل األُْ ــَرى َفَقــاتُِلوا الَّ ــَداُاَ ــعِْن َبَغــْذ إِْح ــنَُهاَم َف ُحوا َبْي
ــوا َفَحْصــلِ ــْؤِمننَِي اْقَتَتُل  {املُْ

َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي }قا :  ، فعن قتا  الطائفة الباغية إنام رُشل بعد الصلح،[9]احلجرات: 

 .  "، فاملرشول هو الصلح وليس البدء بالقتا {اْقَتَتُلوا َفَحْصلُِحوا َبْينَُهاَم 

ويستد  لهل  أيًضا بام ثبذ يف صحيح البخاري وغي  أن النبا صىل اهلل عليـه وسـلم 

، قا  «ني عظيمتني من املسلمنيإن ابنا هها سيد، وسيصلح اهلل به بني فئت»قا  عن احلسن: 

ولو كان القتا  مرشـوًعا ملـا كـان مـن امتنـان اهلل وفضـله عـىل املسـلمني أن "يبيخ اإلسالم: 

 .ة يف بقاء هها املرشول واستمرار ، أي: لكانذ النعم"يرفع عنهم ما هو مرشول

هي فههان الدليالن اا أ ص ما استد  به يبيخ اإلسالم، وقا : إن هها هو القـو  الـ 

 عليه مجهور أهل السنة واحلدي ، وذكر أنه الراجح يف مهه  اإلمام أمحد. 

واحلقيقة أن املسحلة فيها إيبكا ، ورت يل م أن َي م فيهـا عنـد طالـ  العلـم بجـ م؛ ألن 

ارتستدرت  باآلية مشكل من جهة، وها أنه وإن كان القتا  إنام يرشل بعد الصلح؛ لكـن إذا 

 يكن ممكنًا، فهل يبقى أن القتا  رت يرشل بحا ؟ كان الصلح متعهًرا أو مل 

 وهل عيل ريض اهلل تعاىل عنه أمكنه الصلح وتركه؟ 

هه  مسحلة رت يمكن اجل م هبا، أو َي م بحن علًيا ما كان يمكنه الصـلح، لكـن عـىل أقـل 

 تقدير نقو : رت يمكن ألحد  أن يقو : إن علًيا كان يمكنه الصلح، ولكنه أعرض عنه. 

، يقـا : إن هـها كـان يف حـأ «إن ابنـا هـها سـيد»قوله صىل اهلل عليـه وسـلم: وكهل  

احلسن، ومعلوم أن احلسن ليس كحبيه، فلو كـان القتـا  مـن أبيـه مرشـوًعا مل يلـ م أن تكـون 

مواصلة القتا  من قبل احلسن مرشوعة، فعن مقام عيل ليس هو مقام احلسن، فاملسـحلة لـيس 
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، فهـه  «تقتل عامًرا الفئـة البغيـة»صىل اهلل عليه وسلم قا :  فيها يشء بني، وإن كان الرسو 

 مسحلة اجتهاد. 

ومما يد  عىل أن املسحلة مسحلة اجتهاد: أن الصحابة ريض اهلل عنهم كانوا خمتلفني فيهـا، 

ومن ترك القتا  رت يل م أنه مل يكن مع عيل، فعن أسامة بـن زيـد، كـام ثبـذ عنـه يف الصـحيح 

أي أنـه كـان  "احلسن! لو كنذ يف يبأ األسد، ألحببذ أن أكون مع  فيـه يا أبا"قا  لـعيل: 

وحتـى عـيل نفسـه، فقـد كـان مترًمـا مـن  "ولكـن هـها أمـر  رت أرا "موالًيا متاًما لـعيل، قـا : 

القتا ، وكان يمتدح مقام سعد بن أيب وقاص، وامتداحه لـه مشـهور معـروف، فالقصـد أن 

مسائل ارتجتهاد، ومن اجتهد مـن الصـحابة فلـه أجـران هه  املسحلة ليسذ بينة، بل ها من 

 ومن أ طح فله أجر.

 حفظ مقام أئمة السلف والثناء عليهم:

 قا  املصنف رمحه اهلل:

وعلامء السلف من السابقني ومن بعدهم من التابعني، أهل اخلي واألثر، وأهل الفقه )

 فهو عىل 
 
 .(غي السبيلوالنظر؛ رت ُيهكرون إرت باجلميل، ومن ذكرهم بسوء

 الرشح:

بعد أن ذكر املصنف رمحه اهلل تعاىل قو  أهل السنة واجلامعة يف أصحاب النبا صىل اهلل 

عليه وآله وسلم، ذكـر مقـام أئمـة السـلف، وأن مـن اهلـدي املـحثور حسـن القـو  يف هـؤرتء 

 وعلـامء السـلف مـن السـابقني، ومـن»األئمة، واملصنف عر هنا بعبارات فيها سعة، فقـا : 

، فعما أن يعنا بالسـابقني: الصـحابة ومـن بعـدهم ممـن اتبـع الصـحابة، «بعدهم من التابعني

وإما أن يعنا بالسابقني: من أ ه عن الصحابة مـن التـابعني ومـن بعـدهم يف طبقـة القـرون 

الثالثة الفاضلة، ورت يعنا الصحابة ألنه قد ذكر الصـحابة مـن قبـل، ويعنـا بالتـابعني: مـن 
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سلف من أهل السنة واجلامعـة مـن أصـحاب األئمـة، فهـها وهـها كالاـا ممـا اقتدى بحئمة ال

 يمكن أن يفرس به كالم املصنف. 

إلخ، يد  عىل أن مراد  مـن جـاء بعـد القـرون  «ومن بعدهم من التابعني»إرت أن قوله: 

الثالثة الفاضلة، وهم أتبال السلف من الفقهاء وأهل احلدي  وغيهم، وهـها التوجيـه هـو 

 ر يف كالم املصنف؛ ألنه قد ذكر الصحابة من قبل.األظه

 أهل العلم فقهاء وحمدثون:

 وقوله:

 .(أهل اخلي واألثر، وأهل الفقه والنظر)

 الرشح:

ــة ويســتدلون هبــا  ــرون الرواي ــهين يعت ــياد هبــم أهــل احلــدي ، ال ــر: ف ــا أهــل األث أم

 ويشتغلون هبا علاًم. 

ن خيـتص هبـها ارتسـم، وإن كـانوا مقتـدين وأما أهل الفقـه والنظـر فمـراد  بالفقهـاء مـ

م املختص، وهـها تقسـيم مقتفني، إرت أهنم ايبتغلوا بالفقه ومل يشتغلوا بالرواية عىل جهة العل

 .يبائع معروف

فعن من أهل العلم مـن غلـ  عليـه ارتيبـتغا  بالروايـة علـاًم، ومـنهم مـن غلـ  عليـه  

دي  باعتبـار أهنـم مقتفـون متبعـون، التفقه، وإن كان هؤرتء وهؤرتء يقا : إهنم من أهل احل

ولفظ الفقـه تعبـي رشعـا مسـتعمل زمـن األئمـة ومسـتعمل يف كـالم النبـا صـىل اهلل عليـه 

 وسلم، وكالم الصحابة.
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 اصطالح حادث: "أهل النظر"تسمية العلامء: 

وأما التعبي بلفظ النظر، فالنظر الهي ذكر يف القرآن مل يوصف به أهل اإليـامن يف سـائر 

ارد، وإنـام ذكـر اهلل سـبحانه وتعـاىل النظـر يف مقـام اإلثبـات لـبعض مقامـات الربوبيـة أو املو

ـَمَواِت َواألَْرضِ }بعض مقامات األلوهية، ومنه قوله تعـاىل:   {َأَومَلْ َينُظـُروا يِف َمَلُكـوِت السَّ

 . [185]األعراف: 

 مراد  بحهل النظـر وكحن مراد املصنف بلفظ النظر، ليس اللفظ املهكور يف القرآن، وإنام

من ايبتغل هبها الوجه من التحصيل وارتستدرت ، وهها املصطلح عـىل هـها املعنـى أضـيف 

، وإن كـان "النظـار"ويسـمون  "أهـل الكـالم"لكثي من علامء الكالم، واملتكلمون يسمون 

مصطلح النظار أوسع من مصطلح املتكلمـني، وهلـها يضـاف إىل النظـار كثـي  مـن الفقهـاء، 

 من األصوليني إذ هم من ايبتغلوا بالدرتئل النظرية.  وكثي  

بخالف املتكلمني، فهم من ايبتغلوا بالدرتئل الكالمية، فسائر املتكلمني يسمون نظـاًرا 

ورت يل م أن سائر النظار يسمون متكلمني، ومع هـها فـعن األصـل أن هـها اإلطـالق مل يكـن 

هـواء ورتسـيام بعـد ظهـور علـم الكـالم، معروًفا يف كالم األئمة إرت بعد حدوث الفـرق واأل

فعن هه  التسمية مل تكن مضافة ألئمـة السـنة واجلامعـة يف مرحلـة  مـن مراحـل التـاريخ، إنـام 

 كانوا يعرفون بحهل احلدي ، أو يعرفون بالفقهاء أو نحو ذل  من األسامء املحثورة. 

وجه، ولو قـا  قائـل: فعنه من األسامء املحدثة إذا أضيفذ عىل هها ال «أهل النظر»وأما 

 !  ُذكر عىل معنى النظر يف القرآنيفرس بام «أهل النظر»إن 

فيقا : حتى عىل هها الوجه ليس محثوًرا، ومـا كـان الصـحابة يسـمون أهـل النظـر ورت  

 يسمون نظاًرا، وإنام غل  هها ارتسم عىل من ايبتغل بعلم الكالم أو انتحل يبيًئا من طرقه.
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 م طريقة متكلمة الصفاتية:عدم إيبارة الطحاوي إىل ذ

واملصنف يف  اتم رسالته ذكر الراءة من الطرق البدعيـة، فـهكر الطـرق البدعيـة التـا 

نص أئمة السلف عىل ذمها، كاجلهمية واملعت لة والقدرية واملشـبهة كـام سـيحيف، لكنـه مل يرشـ 

سن األيبـعري، إىل ذم طريقة متكلمة الصفاتية كطريقة عبد اهلل بن سعيد بن كالب و أيب احل

ومن وافقهم من النظار، وإن كان قد حتقأ يف مجهور اجلمل التا ذكرهـا املصـنف يف رسـالته 

أن املصــنف لــيس عــىل جــادة الكالبيــة أو جــادة األيبــعرية بــل هــو يف اجلملــة عــىل ارتقتفــاء 

 والسنة، وإن كان غل  يف بعض املسائل إما لفًظا وإما لفًظا ومعنى. 

بَّـه عليهـا يبـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل ملـا ذكـر أصـحاب وهها يشي إىل مسـحلة ن

 :ه بعلم الكالم ينقسمون إىل أقساماألئمة؛ فقد بني أهنم من جهة األ 

فحما من ايبتغل بعلم الكالم فهها قسم بنٍي، ولكن يبيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل،  

فعا و أيب حنيفـة، كـانوا ذكر أن بعض الفضالء مـن أصـحاب األئمـة أمحـد و مالـ  و الشـا

يهمون البدل واألهواء وكانوا معرضـني عـن علـم الكـالم، فـام كـانوا يشـتغلون بـه، وكـانوا 

يرون أن طريأ السلف واألئمة أهدى وأقوم، إرت أهنم يرون هها الطريـأ الـهي انتحلـه مـن 

كـان انتس  إىل السنة واجلامعة كــابن كـالب و األيبـعري طريًقـا مصـحًحا يف اجلملـة، وإن 

 عندهم ليس راجًحا ورت فاضاًل.

ومن هها ما قرر  بعض أصحاب األئمة من أن السلف إنام ذموا علم الكالم ملا فيه مـن 

 : ومثـل األلفا  املحدثة، كلفظ اجلسم واجلوهر والعـرض ونحـو ذلـ ، بـل بعضـهم يقـو

 .هها الهم معتر باملصلحة

ر رشهـم، كـان رت بـد ألهـل السـنة قالوا: فعن املتح رين ملا كثر يبـقاق أهـل البـدل وكثـ 

واجلامعة من ارتيبتغا  هبه  الطرق من باب دفع صو  املخالفني، وعن هها سوغ أبو حامـد 



 

 

349   

 -مـع أنـه لـيس مـن هـها الصـنف بـل هـو منتحـل لعلـم الكـالم مسـتعمل  لـه-الغ ايل مثاًل 

 .يبتغا  بعلم الكالم من هها الوجهارت

لف ذمـو  إرت أن ذمهـم لـه حلـدوث ألفاظـه، وإن كـان السـ"قا  أبو حامد يف اإلحياء:  

، ورضب مثاًل لهل  بـام لـو أن الكفـار غـ وا "ومثل هها الوجه من الهم قد ي و  باملصلحة

بالد املسلمني فام متكن املسلمون من ردهم إرت أن ينتحل بعض املسـلمني مـا هـو مـن لبـاس 

 بمسحلة املصلحة.  الكفار أو ما هو من لغتهم إىل غي ذل ، فيى أن هها مما يتعلأ

فـحبو جعفر رمحـه اهلل مل يعـرف أنـه ايبـتغل بعلـم الكـالم، ولكـن فـيام يظهـر واهلل تعـاىل 

أعلم، أنه مل يكن ذاك املباين لسائر الطرق الكالمية، أعنا أنه مل يكـن لـه نـ ل بـني  يف الـرد أو 

أهـل »ة، قـا : إبطا  طرق متكلمة الصفاتية، وهلها ملا ذكر مـن بعـد القـرون الثالثـة الفاضـل

 ، فجعل النظار يد لون يف هها ارتستعام . «الفقه والنظر

وقد يقو  قائل: إن مراد  بالنظر هنا ما هـو مسـتعمل يف كـالم بعـض األصـوليني، أي: 

أهل الفقه وأهل األصو ، وهها صحيح، فاألصوليون الـهين ايبـتغلوا بعلـم أصـو  الفقـه 

أن أبا جعفر رمحه اهلل ما كان يقصد إىل إسـقاط  يسمون نظاًرا يف اجلملة، لكن مع هها فظاهر

 وإبطا  مهه  متكلمة الصفاتية بالترصيح، وإنام يستعمل يف ذل  اجلمل املجملة غالًبا.

 تفضيل األنبياء عىل األولياء:

 قا  رمحه اهلل:

 من األنبياء عليهم السالم، ونقو : نبا  واحـد )
ورت نفضل أحًدا من األولياء عىل أحد 

 .(مجيع األولياء أفضل من

 الرشح:

ل ولًيا عىل نبا من األنبياء فقد كفـر؛ ألن هـه ا خيـالف صيـح القـرآن وصيـح َمن فضَّ

 .السنة
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ومل يقل ذل  أحد  من أهـل اإلسـالم، إرت مـا كـان مـن يبـهاذ وغـالة بعـض الصـوفية،  

ــة  ــات املكي ــه يف الفتوح ــثاًل، فعن ــريب م ـــابن ع ــة ك ــبعض ارتحتادي ــه يف -ك ــن كالم فضــاًل ع

يهكر أن مقام الورتية أعظم من مقـام النبـوة، وملـا ذكـر حـدي  النبـا صـىل اهلل  -الفصوص

جعـل النبـا عـىل لبنـة  «مثيل ومثل األنبياء من قبيل كمثل رجل  بنى بنياًنا. . . »عليه وسلم: 

إن املــراد بلبنــة الفضــة: مــن أ ــه األحكــام "فضــة، وجعلــه هــو عــىل لبنــة الــهه ، وقــا : 

 ، وهلم جرا. "ه العلم املكتوم وعلم الرس، فهو لبنة الهه الظاهرة، ومن أ 

فمثل ابن عريب وأتباعه كــابن سـبعني و التلمسـاي وأمثـا  هـؤرتء ارتحتاديـة، يطلقـون 

مثل هـها الكـالم، وهـؤرتء متفلسـفة، وليسـوا سـرد صـوفية عبـاد انحرفـوا يف بعـض أوجـه 

ر والعبادة أو الصوم وما إىل ذل ، كـام العبادة، ف ادوا أو نقصوا أو غلوا يف بعض أوجه الهك

 يقع فيه كثي  من الصوفية؛ بل هؤرتء متفلسفة، وهم أئمة الباطنية.
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 أصناف الباطنية:

 .نية الشيعة، وإما باطنية الصوفيةوالباطنية صنفان: إما باط

وهه  الطريقة الباطنية الغالية ها طريقة  خمالفة ألصل العلـم الـهي ُبعـ  بـه الرسـو   

 .ها مبنية عىل مفارقة دين اإلسالماهلل عليه وسلم، وحقائق صىل

 :انتحلوا يف الظاهر أحد املههبني وأرباب هه  الطرق الباطنية، 

 .ما مهه  التشيع وإما مهه  التصوفإ 

 .لضال  إرت أن حاهلم هه  ها األ فومع ما يف التشيع والتصوف من البدل وا 

و رش من ذل  كثًيا، فمن أئمة باطنية الصـوفية وأما حقيقة مههبهم يف نفس األمر، فه 

ــن  ــف التلمســاي و اب ــن ســبعني و العفي ــريب و اب ـــابن ع ــرهم، ك ــدم ذك ــن تق ــارض و م الف

 .السهروردي وأمثا  هؤرتء

 وأما باطنية الشيعة، فجمهورهم من اإلسامعيلية، كـابن سينا وأمثاله. 

ض مقامـات العبـادة، أو ذكـر ولـابن عريب كالم حسن يف الفتوحات املكية، يف ذكـر بعـ

بعض مقامات اإليامن، أو نحو ذل ، وكهل  ابن سينا له كـالم حسـن يف بعـض املقامـات، 

-وكنـذ "ولكنه رت يكتفا به ورت يقف عليه، وهلها قا  يبيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل: 

حـات املكيـة، مع إ وة لنا نقرأ يف كالم ابن عريب يف الفتو -يعنا بهل  أنه كان يف أو  عمر 

ــا حقيقــة كالمــه ومــا ذكــر  يف  ونقــرأ يف كالمــه يبــيًئا حســنًا ممــا ينفــع الســال ، حتــى نظرن

 الفصوص فتبني مههبه، وأنه يقو  بقو  ارتحتادية.
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 أسس نظرية وحدة الوجود:

وأما حقيقة مهه  ابن عريب وأمثاله فهو القو  بوحدة الوجود، وهها مبنا  لـيس عـىل 

حض أو التعبد أو نحو ذل ، إنـام هـا نظريـة  فلسـفية بناهـا ابـن عـريب يف نول من العرفان امل

 كتبه عىل مقدمتني:

 التفريأ بني الوجود والثبوت. األوىل: 

 مسحلة العدم، وهل العدم يشء أو ليس بيشء؟ الثانية: 

وقـد "وهه  نظرية فلسفية معروفة قبل أرسطو، بل إن اإلمام ابن تيميـة رمحـه اهلل قـا : 

يف كالم لـحرسطو ما هو من الرد عىل قـوم مـن الفالسـفة قبلـه كـانوا يقولـون بوحـدة  وقع يل

 ."الوجود 

 الفرق بني قو  ابن عريب وقو  ابن سينا يف وحدة الوجود: 

وكهل  ابن سينا ملا قا  بحن واج  الوجود، هو الوجود املطلـأ برشـط اإلطـالق، أي 

ات، أو مــا ركــ  مــن الســلوب واإلضــافأنــه ســرد عــن األمــور الثبوتيــة، ورت يوصــف إرت ب

 .السل  واإلضافة

 .ة فلسفية كان أرسطو طاليس يقررهاهه  نظري 

ــا،   وابــن عــريب وأمثالــه يقولــون: هــو الوجــود املطلــأ رت برشــط، أي: أنــه لــيس متعينً

فيجعلون الوجود واحًدا، ورت يمكن أن نقو : إن ابن عريب إنـام كـان يسـما األعيـان باسـم 

علونه هو الوجود املطلأ رت برشط، أي أنه رت يقبـل التعيـني، وإن كـان متوحـًدا اهلل؛ ألهنم َي

 يف سائر الوجود، وقد كان أرسطو طاليس وأمثاله مع إحلاد  ينكر هه  النظرية ويردها.
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 املقارتت املبتدعة والفلسفية ها نظريات منقولة:

الة املتكلمني، فضـاًل عـن وينبغا أن يفهم أن كثًيا من البدل املغلظة التا قاهلا بعض غ

املقارتت التا قاهلا املتفلسفة، إما متفلسفة النظار، وإما املتفلسـفة الباطنيـة، سـواء كـانوا ممـن 

ــي  مــن هــه  املقــارتت التــا ذكروهــا يف مقــام  ينتســبون للتشــيع أو ينتســبون للتصــوف؛ كث

ــرب أو يف حــدوث ال عــامل، ومســحلة الوجــود، أو يف القــدر، أو يف الصــفات، أو يف أفعــا  ال

الصــدور أو الفــيض التــا يــهكرها ابــن ســينا، وأمثــا  هــه  النظريــات ينبغــا أن يعلــم أهنــا 

نظريات منقولة، وأهنا ليسذ نتيجة ايبتبا  ايبتبه عليهم يف بعض النصـوص، فـحدى نظـرهم 

 يف بعض النصوص إىل هه  املقارتت.

نقولـة، أو مـا هـو بل هناك موجبات أوجبذ عندهم هه  األقـوا ، إمـا مـن الفلسـفة امل

 .كام هو يبحن الغال  من املتكلمني مرك  منها ومولد منها،

ــامت  ــن كل ــامت م ــتعملون كل ــها يس ــع ه ــان هــؤرتء م الرشــيعة، وينتســبون إىل  وإن ك

 .اإلسالم

فنظرية اجلر بصور ا اجلرية الغالية التا كان يقوهلا اجلهم بن صفوان، ونظريـة القـدر 

قوهلا غالة القدرية الهين ينكـرون علـم الـرب بـام سـيكون؛ هـه  بصور ا الغالية التا كان ي

 .قولة، وكانذ نظريات فلسفية سابقةنظريات من

والرازي وأمثاله من النظار الهين كتبوا يف النظريات املتقدمة كـانوا يـهكرون هـها عـن  

 أقوام من الفالسفة. 

لقدريـة، حتـى إهنـم إن فالسفة فارس كانوا يههبون إىل مهه  ا"بل إن الرازي يقو : 

 .مبنية عىل مهه  القدر -ة الشطرنجوذكر منها: لعب-جعلوا األلعاب التا وضعوها 

قا : والفالسفة من اهلند كانوا مشتغلني بنظرية اجلر، قا : حتى أهنم ملا وضـعوا لعبـة  

 .  "املطال  العالية"ذكر الرازي هها يف بعض كتبه ومنها  "النرد وضعوها عىل طريقة اجلر
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وَي  أن ُيعلم أن كل متشيع وكل متصوف يستعمل مثل هها، فال بد أنه متفلسف من 

وجه، وإن كان ظاهر  التشيع أو التصوف، إرت أن ابن عـريب رت يعرفـه كثـي مـن العامـة، بـل 

عـن بعـض العبـاد  -مثالً -كثي من الناظرين رت يعرفون إرت أنه سرد صويف، كام أهنم يقولون 

أو الفضــيل بــن عيــاض: إنــه صــويف، فيجعلــون مســال  الصــوفية هبــا كـــاجلنيد بــن حممــد، 

 ايبتملذ عليه من أنوال من التعبد والعرفان قاد م إىل مثل هه  الكلامت.

 أقسام الفالسفة قبل اإلسالم:

ويمكن أن نلخص املسحلة بطريقة أ رى فنقو : إن الفالسفة قبل اإلسـالم كـانوا عـىل 

 قسمني:

 .فة العرفانيةالفلسفة النظرية، والفلس

 :لفالسفة كانوا يتعاملون مع جهتنيبمعنى أن ا 

 .متثلها الفلسفة النظرية العقلية إما جهة العقل، وهه  ها التا 

وإما جهـة الـنفس، وهـه  هـا التـا متثلهـا الفلسـفة العرفانيـة، القائمـة عـىل الغنـوص  

 والتجريد املقامات. 

بدأ هها ال كي  من زمن سـقراط، فبعض الفالسفة كـحفالطون، حاو  أن يرك ، بل 

 .سقراطية، والفلسفة بعد السقراطيةوهلها إذا قسموا الفلسفة قالوا: الفلسفة قبل ال

 .جمع أو ال كي  بني العقل والنفسوكانذ هناك حماولة لل 

واملقصــود أن الفلســفة ليســذ مقصــورة عــىل النظريــات العقليــة، بــل حتــى كثــي مــن  

لة يف األحوا  والتعبدات، وكيفية سلوك السال  ونحو ذل ، كثي النظريات العرفانية املقو

 .ون منقورتً وإما أن يكون متحثًرامنها إما أن يك
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وليس معنى هها أن سائر الصوفية كهل ، بل يعلم أن مجاهي الصوفية مع مـا عنـدهم  

كـن من البدل ليسوا عىل هها الوجه الفلسفا، وإن كان يقع عندهم بدل وانحراف وغل ؛ ل

 الهين يضافون إىل هه  املقامات هم فالسفة الصوفية كمن ذكرت أسامئهم. 

 هلها املوج . «ورت نفضل أحًدا من األولياء»فاملقصود أن املصنف قا : 

 

 

 اإليامن بكرامات األولياء:

 قا  رمحه اهلل:

 .(ونؤمن بام جاء من كراما م، وصح عن الثقات من روايا م)

 الرشح:

، فـعهنم ؛ وهـها مـن أصـو  أهـل السـنة واجلامعـة«ام جاء من كرامـا مونؤمن ب»قوله: 

 .يؤمنون بكرامات األولياء

 :وموج  ذل  عندهم  ، كلمني رت يثبتون كرامات األولياءومجهور املت 

 .هو املعج ة، واملعج ة ها اآليات أهنم جعلوا دليل النبوة

، [101]اإلرساء:  {نَـا ُموَسـى تِْسـَع آَيـات  َوَلَقْد آَتيْ }ورت يب  أهنا دليل، بل قا  اهلل تعاىل:  

 .فال يب  أن هه  درتئل

لكن دليل النبوة ليس مقصوًرا عليها، فلام جعل مجهور املتكلمني دليل النبوة مقصـوًرا  

 عىل املعج ات منعوا كرامات األولياء حتى رت  تل  الكرامة باملعج ة. 

رامة تكون لويل، ومعلوم أنه يمتنـع ورت يب  أن هها خمالف حتى لنظام العقل؛ ألن الك

عىل الويل أن يدعا النبوة، فلو ادعى النبوة، أو استعمل مـا أويف مـن الكرامـة عـىل نـول مـن 
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ارتلتفات إىل يبخصه، لكان هها مسقًطا لورتيته، إذ استعمل ما أوتيه من الكرامـة عـىل وجـه 

 ارتلتفات إليها.من الغل  املخالف للسنة والرشيعة، فمثل هه  الشبهة رت ينبغا 

 الكرامة ليسذ من رشط الورتية:

والكرامة كام هو متقرر ليسذ مالزمـة ملقـام الورتيـة، فلـيس مـن رشط الـويل أن يـؤتى 

 .ياء يكون أوىل وأفضل ممن مل يؤَت كرامة، وليس من أويف كرامة من األول

سبحانه وتعـاىل بل قد تكون الكرامة فضاًل وقد تكون معاجلًة، وقد تكون تثبيًتا من اهلل  

هلها الويل، ويكون غي  من األولياء ملا معهم من مقامات اإليـامن رت حيتـاجون إىل مثـل هـه  

إن "الكرامة، وهها مما نص عليه بعض أئمة السنة كـشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، قـا : 

الـهي بعض الكرامات قد تكون فضاًل ورفعًة، وبعضها قـد يكـون تثبيًتـا لنـول مـن الـنقص 

 .  "اق ن بحا  الويل، فيثبذ بمثل هها

فالقصــد أن الورتيــة رت تســتل م الكرامــة، فلــيس مــن رشط الــويل أن يــؤتى كرامــة، بــل 

 .هي من الصحابة ما أوتوا كرامةً اجلام

ن غل  كثي من أئمة الصوفية حتى بعض الفضالء مـنهم، أهنـم يلتفتـون إىل طلـ  ومِ  

تحـري رت يبـ  أنـه مل يكـن مـن هـدي السـلف األو ، ومل مقام الكرامة، وهها ارتلتفات وال

 يكن من هدي الصحابة، وأئمة اإلسالم من أهل العلم، بل هو خمالف للسنة واألثر. 

وهه  اخلوارق التا تقع لغي األنبياء عليهم الصالة والسالم توزن بمي ان الرشل، فـعن 

 خلوارق الشيطانية.كانذ لويل فعهنا تسمى كرامًة، وإن كانذ لغي ويل فها من ا
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 اإليامن بحرشاط الساعة:

 قا  املصنف رمحه اهلل:

ونؤمن بحرشاط الساعة من  روج الدجا  ون و  عيسى بن مريم عليـه السـالم مـن )

 .(السامء، ونؤمن بطلول الشمس من مغرهبا، و روج دابة األرض من موضعها

 الرشح:

واملشهور يف كالم املتح رين من : ها مقدما ا التا تقع قبل وقوعها، «أرشاط الساعة»

أهــل العلــم أهنــم يقســمون هــه  األرشاط إىل الكــرى والصــغرى، وإن كــان بيــنهم نــ ال يف 

حتديد الكرى، وأكثرهم يقولون: إن الكرى ها العرشـ التـا ذكرهـا النبـا صـىل اهلل عليـه 

اهلل  اطلـع علينـا رسـو »وسلم يف حدي  حهيفة بن أسيد الـهي روا  مسـلم وغـي ، قـا : 

صىل اهلل عليه وسلم، ونحن نتهاكر، قا : فام تهاكرون؟ قلنا: الساعة. قا : إهنا لن تقوم حتى 

تروا قبلها عرش آيات فهكر: الد ان والدجا ، والدابة، وطلول الشمس من مغرهبا، ون و  

عيسى بن مريم، ويحجوج ومحجوج، وثالث  سـوف،  سـف باملرشـق و سـف بـاملغرب 

، فهـه  «، وآ ر ذل  نار   رج من اليمن، تطرد الناس إىل حمرشهمو سف بج يرة العرب

اآليات العرش، وقد ذكر املصنف مجلة منها، ها املشهورة عند كثي من أهـل العلـم باآليـات 

 الكرى، أو باألرشاط الكرى، وإن كان هها التقسيم مل يرد يف النصوص أصاًل. 

وقد ثبذ عن النبا صىل اهلل عليه وسلم وهه  األمة املحمدية جاءت بني يدي الساعة، 

وجـاء عنـد ال مـهي أن النبـا صـىل اهلل  «بعثذ أنا والساعة كهـاتني»يف الصحيح، أنه قا : 

، فعذا كـان كـهل ، «بعثذ أنا والساعة نستبأ، كادت أن تسبقنا فسبقتها»عليه وسلم قا : 

اهلل عليـه وسـلم مقدمـة هلـا علم أن هه  األمة بني يدي الساعة، وعليه؛ فام ذكر  النبا صـىل 

 .ى آية هلا، أو رشًطا من ايب اطهافعنه يسم
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وأما تسميتها بالكرى والصغرى فهه  من األسامء اإلضـافية، فـياد بـالكرى مـا بـني  

يدي الساعة قري  منها، وهها ممـا رت إيبـكا  فيـه، وهـها اسـتنبطه أهـل العلـم مـن درترتت 

ع أنه ذكر أنه بعـ  بـني يـدي السـاعة، إرت أنـه كـان النصوص، فالنبا صىل اهلل عليه وسلم م

خيصص بعض اآليات بنول من التخصيص، وهها كمثل حدي  حهيفـة بـن أسـيد ملـا قـا : 

 ، فهكر آيات مقاربة لقيام الساعة. «إهنا لن تقوم حتى تروا قبلها عرش آيات»

كـام فعـل  فهها التقسيم، وهو أن أرشاطها تنقسم إىل صغرى وكرى، رت ينبغا إنكـار ،

 . رت ينبغا ارتلتفات إليه كثًيابعض الباحثني واملعاصين، كام

فهو نول من التقسيم العلما إذا فرسـ بمـراد صـحيح فـال إيبـكا  فيـه، فمـن تركـه ومل  

 .النصوص مل تستعمله عىل هها الوجهيستعمله؛ فألن 

ــه ظــاهًرا مــن طــرف  مــن نصــوص الســنة أن هنــاك آيــات هلــا   ومــن اســتعمله، فلكون

ا تصاص، كهه  اآليات العرشـ، ورت يبـ  أن بعـض اآليـات كنـ و  عيسـى بـن مـريم، رت 

يمكن أن يقارن ببعض اآليات التا وقعذ من سنوات مضذ، وعن هها قيل هبـها التقسـيم 

 بالصغرى والكرى.

 عدم جواز حتديد وقذ الساعة:

عـىل أهنـا:  تعـرب «السـاعة»، «بعثذ أنا والساعة نسـتبأ»وقوله صىل اهلل عليه وسلم: 

 .املقارنة بني النبوة وبني الساعةمفعو  معه، وهها دليل عىل املعية و

وقد تكلم بعض العلامء عىل أن السـاعة رت يعلـم وقتهـا إرت اهلل سـبحانه وتعـاىل، وهـها  

 . كالم النبا صىل اهلل عليه وسلمصيح يف القرآن ويف

م عــن قيــام الســاعة، ومل ومــع هــها فــعن بعــض العلــامء يف القــرن التاســع ونحــو  تكلــ 

حيددوها، وإنام تكلموا يف قرهبا، وأهنا قد تكون يف قرهنم، أو يف آ ـر قـرهنم. . إلـخ، واحلـأ 

أن التحديــد للمســائل اخلريــة، ســواء كــان حتديــًدا للســاعة، أو مــا هــو دون ذلــ ، كــبعض 
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عني وزمـن املالحم، والقتا  الهي يكون مع اليهود أو غي ذل ؛ حتديد هه  األمور بوقذ م

 معني وسنة معينة، رت يب  أنه رت َيوز. 

ورت يبـــ  أنـــه مـــن ارتفتيـــات عـــىل الغيـــ ، ســـواء اســـتعمل هلـــها التحديـــد بعـــض 

ارتستقراءات من اآلثار التا جاءت عن بعض أهل الكتاب أو غيهم، أو ما يقع فيـه بعـض 

ا هه  تـد  من اعتبار هه  األمور باملنامات، فيفرسون بعض الرؤى بحهن -وهو أيبد-الناس 

عىل أنـه سـيقع القتـا  بـني املسـلمني واليهـود يف تـاريخ كـها وكـها، وأن هـه  هـا الفتنـة أو 

 .ورت يب  أن هها بدعة  رت أصل هلا امللحمة التا ذكرها النبا صىل اهلل عليه وسلم،

بل َي  يف هه  األمور أن يؤمن بام حدث به الرسو  صىل اهلل عليه وسلم، فضـاًل عـام  

اب اهلل، وأما مرسى هه  األمور ووقتها وزمنها، فعن ذلـ  إىل اهلل سـبحانه وتعـاىل جاء يف كت

 رت ينبغا التكلف بالبح  عنه.

 حتريم تصديأ من ادعى علم الغي :

 قا  رمحه اهلل:

 .(ورت نصدق كاهنًا ورت عراًفا)

 الرشح:

 .: هو من ادعى معرفة يشء من الغي الكاهن والعراف

ــامء يف ا  ــم العل ــد تكل ــيس وق ــيم ل ــه  التقاس ــاهن، إرت أن ه ــراف والك ــني الع ــرق ب لف

 .لرضورة أن تكون مطردة عىل كل حا با

وقد يقا : إن مثل هه  األسـامء بينهـا عمـوم و صـوص، وإهنـا تقـ ن يف مقـام وتفـ ق يف  

 مقام، وأن العراف يسمى كاهنًا وأن الكاهن يسمى عراًفا، وهها هو أجود التحصيالت هلا. 

ــم الغيــ ، وقــد خيتلفــون يف بعــض الطــرق ويشــ ك الكــاه ن والعــراف يف ادعــاء عل

 واألدوات والوسائل، ومن ذل  الرما  أيًضا. 



 

 
 يوسف بن حممد الغفيص: ورملعالي الشيخ الدكت 360

فاملقصود هنا: أن كل من ادعى علم الغي  من جهة نفسـه، أو جهـة غـي ، سـواء كـان 

 هها الغي آدمًيا أو كان جنًيا، فهو كاهن أو عراف أو رما .

 حكم إتيان الكهان والعرافني:

النبا صىل اهلل عليه وسلم ملا ذكرهم كـام يف حـدي  صـفية بنـذ أيب عبيـد عـن بعـض و

من أتى عراًفـا فسـحله عـن يشء، مل تقبـل لـه صـالة  »أزواج النبا صىل اهلل عليه وسلم، قا : 

 . «أربعني يوًما

وجاء يف مسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أن النبا صـىل اهلل عليـه وسـلم 

، وههان «من أتى كاهنًا أو عراًفا، فسحله عن يشء فصدقه، فقد كفر بام أن   عىل حممد»قا : 

احلديثان رت تعارض بينهام، فمن أتى كاهنًا أو عراًفا فسحله ومل يصدقه، فعن إتيانه يعـد حمرًمـا، 

 .«مل تقبل له صالة أربعني يوًما»ووعيد  قوله صىل اهلل عليه وسلم: 

 .دقه، فقد كفرو عراًفا فصوأما من أتى كاهنًا أ 

واملراد بالكفر هنا: الكفر األكر املخرج من امللة؛ ألن من صـدق الكـافر يف كفـر  كـان  

 كافًرا، فعن الكاهن إنام كفر بدعوى علم الغي ، فمن صدقه يف كفر  فقد يباركه يف الكفر.

 حكم إتيان الساحر:

 .وجهويشاركهم من وأما الساحر، فعنه خيتلف عن الكاهن والعراف من وجه، 

وهو املقصود عنـد العـرب -أما مشاركته إياهم فبالكفر، والسحر الهي ذكر يف القرآن  

رت يكون إرت بنول من الكفر، وهو أنه رت بـد أن يصـاحبه  ضـول لشـياطني اجلـن،  -بالسحر

اَم َنْحُن فِتْ }وهلها قا  تعاىل:   َحتَّى َيُقورت إِنَّ
 .  [102]البقرة:  {نَة  َفال َتْكُفرْ َوَما ُيَعٍلاَمِن ِمْن َأَحد 
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والغال  عىل السحرة أهنم كهـان وعرافـون، ولكـن مـن كـان سـاحًرا فـح ر عـن حمـل 

سحر املسحور، فعن من سحله وصدقه رت يكون كافًرا، والفرق أن من أتى كاهنًا أو عراًفا، أو 

 .لمه إرت اهللفر؛ ألن الغي  رت يعحتى ساحًرا فسحله عن يشء من الغي  فصدقه فعنه يك

أما حمل السحر، فليس هو من الغيـ  املطلـأ الـهي رت يعلمـه إرت اهلل، فالسـاحر األو   

 .ن بعض بنا آدم يعلمون هها املكانالهي سحر زيًدا يعلم مكان السحر، فيمكن أ

 .هه  مسحلة رت بد من التفريأ فيهاف 

قرر اإلمام ابن تيميـة فالهي يقع من كون السحرة قد خيرون عن حمل السحر، هو كام ي 

ويبيطان من اجلن، وهها الكبي من اجلـن الـهي  عني  رمحه اهلل أن الساحر رت بد أن يكون له مُ 

 ضع له الساحر، يكون له جنـود  وأعـوان، ومعلـوم أن اجلـن عنـدهم مـن رسعـة ارتنتقـا  

ـٍن َقاَ  ِعْفري}واملراقبة واحلركة يشء كثي، ومن ذل  ما ذكر يف قصة سليامن قا :  ذ  ِمـَن اجْلِ

، فيقـع يف أعـوان هـها السـاحر مـن يراقـ  [39]النمـل:  {َأَنا آتِيَ  بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمـَ  

ويتابع، فقد يرى سحر أحد السحرة، فيعلم مكانه، فيحدث كبي  من اجلـن بـهل ، وكبـي  

 من اجلن حيدث من  ضع له من السحرة. 

الساحر يسحله عن مكان السحر مل يكفـر؛ ألن السـحر  فعذا سحر يبخص وجاء إىل هها

ليس من الغي  املطلأ، إرت إن كان تصديأ زيد  هلها الساحر رتعتقاد  أن علمه هبها علم رس  

خمــتص، وأن هــها الســاحر يمكــن أن يعلــم األيبــياء اخلفيــة، وأن عنــد  القــدرة عــىل النفــوذ 

؛ ألنه اعتقد   فيه أنه يعلم الغي .والعلم هبها الرس، فعنه يكفر حينئه 

 حكم النرشة:

وهلها فكثي مـن الفقهـاء مـن احلنابلـة وغـيهم ر صـوا يف مسـحلة النرشـة، وهـا فـ  

السحر، ومعلوم أن هها يتضمن سؤا  الساحر عن حمل السحر، ولو كان كفـًرا ملـا كـان مـن 
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وب إىل مورد الن ال بني أهل العلم، ومعلوم أن مسـحلة النرشـة فيهـا  ـالف، وإن كـان املنسـ

 مجاهي السلف هو النها عنها. 

ورت يب  أن األوىل واألقوى من قـو  العلـامء هـو تركهـا والبعـد عنهـا؛ ملـا يقارهنـا مـن 

الفتن والرش إىل غي ذل ، فلـيس املقصـود أن الـراجح هـو قـو  مـن يقـو  مـن احلنابلـة أو 

خلـالف أن غيهم بجواز ، بل الراجح هو عـدم ذلـ ، ولكـن املقصـود أن يعلـم مـن هـها ا

سؤا  الساحر عن حمل السحر رت يل م أن يكون كفًرا، بل قـد يكـون كفـًرا خمرًجـا مـن امللـة، 

 وقد رت يكون كهل .

 حتريم قراءة الكف:

ومما َي  إنكار ، ما ابتيل به كثي من املسلمني من سؤا  بعض الكهـان والعـرافني عـن 

ذلـ ، ويقـرءون هلـم الطـالع،  بعض مستقبلهم وأحواهلم من جهة الرزق، أو الولـد أو غـي

فيقو  ولدت يف أي نجم ويف أي برج؟ فيقو : ولدت يف برج األسد مـثاًل، ويف طـالع كـها، 

وربام قا  له: ارفع يدك، فيقرأ كفه، فمن سحله وصدقه فال يبـ  أن هـها مـن الكفـر األكـر، 

 .كان كثي من املسلمني َيهلون ذل وإن 

أو ادعى العلم بقـراءة الكـف، أنـه كـاهن عـراف ورت يب  أن من ادعى العلم الطالع،  

كافر، وهو املقصود بكالمه صىل اهلل عليه وآلـه وسـلم، وإن ُسـما باسـم  معـاص  قـد ي ينـه 

 كثي من الناس.

 وزن املقارتت بالكتاب والسنة واإلمجال:

 قا  رمحه اهلل:

 .(ورت من يدعا يبيًئا خيالف الكتاب والسنة، وإمجال األمة)

 الرشح:
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: ورت نصدق من يدعا يبيًئا خيالف الكتاب والسنة، وإمجال األمة، فهه  األصـو  يعنا

 الثالثة ها أصو  العلم، وهبا توزن مقارتت الناس.

، وأما السنة فها كل ما صح عن النبا صىل اهلل عليه وسـلم عنـد أئمـة  أما الكتاب فبني 

من الالزم اعتبار ، والالزم هنا السنة واحلدي ، فام تلقا  أئمة السنة واحلدي  بالقبو ، فعنه 

 له جهتان:

 : التصديأ، وهه  جهة  مطردة. اجلهة األوىل

 : ارتستدرت ، وهه  بحس  حا  الناظر. واجلهة الثانية

فقد يكون احلدي  عند  صحيًحا لكن رت يستد  به عىل مسحلة ما لكونه يرى أنـه لـيس 

 دلياًل عليها.

 ارتحتجاج بححادي  اآلحاد يف العقائد:

وينبه يف هه  املسحلة إىل مسحلة تقسيم السنة إىل متواتر وآحاد، وسبأ اإليبارة إىل ذلـ ، 

فعن التقسيم املستعمل عند علامء الكالم الهي قـالوا بـه: أن اآلحـاد رت يسـتعمل يف العقائـد، 

وحقيقــة هــها املــهه  أن الســنة كلهــا رت تســتعمل يف العقائــد؛ ألهنــم قــالوا: إنــام يســتعمل 

 .املتواتر

ومجهـورهم يعرفــون املتــواتر بحنــه: مــا روا  مجاعـة عــن مجاعــة بعســناد متصــل يســتحيل 

 .ىل الكهب، وأسندو  إىل يشء حمسوستواطؤهم ع

وصفة املتواتر عىل هها الوجـه: أن يرويـه مـن الصـحابة عرشـة، وعـن كـل واحـد  مـن  

واحـد  عرشـة املائـة، عـن كـل  العرشة عرشة، فيكون الرواة عن الصحابة مائة، وعـن هـؤرتء

 .وهكها

وهها قـد صح كثـي مـن احلفـا  كــابن الصـالح ونحـو  بحنـه رت مثـا  لـه، وبعضـهم  

 يقو : إنه رت ينضب  له إرت حدي   أو حديثان. 
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فعىل هه  الطريقة رت يستد  بيشـء مـن السـنة إرت يف حمـل  أو حملـني، هـها إذا سـلم هـها 

تكلمـني وأهـل البـدل: إنـه رت يسـتد  إرت املحل أو ذاك، وعليه فحقيقة قو  من يقـو  مـن امل

بــاملتواتر؛ أنــه رت يســتد  بالســنة يف العقائــد؛ إرت إذا فرســ املتــواتر بــام هــو معــروف يف كــالم 

السلف، وهو ما تلقا  األئمة بالقبو ، فعن هها إذا الت موا به ل م من ذلـ  بطـالن عقائـدهم 

 وبدعهم، كححادي  الرؤية والشفاعة وغيها. 

البـدل يقولـون عـن أحاديـ  الرؤيـة: إهنـا آحـاد، ويقولـون عـن أحاديـ   وهلها فحهـل

الشفاعة: إهنا آحاد، مع أهنا يف احلقيقة متواترة عىل املعنى املعروف يف كالم الشافعا وبعض 

املتقدمني من أهل العلم، فالقصد أن ما صح عن النبا صىل اهلل عليه وسلم، وتلقـا  العلـامء 

 ه. بالقبو ، فعنه َي  الت ام

وأما األحاديـ  التـا تنـازل فيهـا املتقـدمون مـن السـلف، مـن أئمـة السـنة واحلـدي ، 

ككثي من األحادي  املنقولة يف األحكام، فعن هه  مقامهـا عـىل قـدر مـن ارتجتهـاد باعتبـار 

صحتها، فمن صححها فعنه يعترها، ومن مل يصححها لنـول مـن النظـر والعلـم رآ  يف هـه  

 اد، فعنه رت َيوز أن يضاف إىل خمالفة السنة واجلامعة. الرواية أو هها اإلسن

واإلمجــال املنضــب  هــو إمجــال "وكــهل  اإلمجــال، يقــو  اإلمــام ابــن تيميــة رمحــه اهلل: 

، فعن اإلمجال ُيهكر يف كالم أهل العلم، ويراد به إما اإلمجـال "الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم

بدعـة وضـال ، وإمـا أن يـراد اإلمجـال السـكويف، املنضب ، وهو احلجة الالزمة التا خمالفته 

 وهو يف اجلملة حجة ظنية، وإن كان بني األصوليني ن ال يف حجية اإلمجال السكويف.

 القصد إىل اجلامعة من أصو  السنة:

 قا :

 .(ونرى اجلامعة حًقا وصواًبا، والفرقة زيًغا وعهاًبا)

 الرشح:
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النبوة، وهم املهتدون هبـدي رسـو  اهلل صـىل اهلل  املراد باجلامعة هنا: اجلامعة املقتفية أثر

 عليه وآله وسلم، وهها من مقاصد الرشيعة الكلية.

ومن أصو  السنة، القصد إىل اجلامعة، والبعد عام يوجـ  افـ اق القلـوب، وهـها مـن 

األدب الواج ، ومن أ الق النبوة التـا َيـ  عـىل طالـ  العلـم أن يعلمهـا وأن يفقههـا، 

 عليها.  وأن يريب نفسه

ومع كثي من األسف، فـعن كثـًيا مـن النفـوس عنـدها نـول مـن ارتسـتعداد لالفـ اق، 

وأحياًنا قد يكون بعض طالب العلم عند  هها ارتستعداد أكثر مما عند العامـة، أي: تـرى يف 

 .أكثر مما يف نفوس بعض طلبة العلمقلوب بعض العوام من ارتستقرار 

أن ينظـر  يف نفسـه، ولـيس صـحيًحا أن تفرسـ سـائر وهها مما َي  عـىل طالـ  العلـم  

الواردات التا ترد عىل الـنفس بكوهنـا مـن تتبـع احلـأ، فقـد يكـون هـها تتبًعـا للحـأ، وقـد 

ما يفـرق بـه ورت يكـون موجـ  ذلـ  مـن  -ولو كان من أويل العلم-يعرض لبعض الناس 

 احلأ الالزم.

ومعلوم أنـه يعـرض "املسحلة، قا : ويبيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ملا تكلم عن هه  

لكثي  من أهل العلم الكبار، بعض مقامات الغل  حتى ما هو من اهلوى اخلفا، فمثـل هـها 

يقع لبعض األكابر من أهل العلم، بل يقع لبعض الصـحابة، وقـد يعـرض لـبعض النفـوس 

رج درجة من درجات اهلوى اخلفا، وهلها كان من فقه السلف، أهنـم كـانوا يسـمون مـن  ـ

عن السنة واجلامعة: أهل األهواء، مع أن بعضهم قد يكون  روجه يف مسحلة مـا غـي صـادر 

عن هوى حمض، ولكن رت بد أن يقارن من  الف املتـواتر يشء مـن اهلـوى، قـد يكـون هـها 

 .  "اهلوى بينًا وهها يسلم منه طالب العلم يف اجلملة؛ ملا هم فيه من العلم والتقوى. . إلخ

اهلوى اخلفـا، والنفـوس فيهـا إرادات كثـية، وفيهـا متعلقـات كثـية،  ولكن الشحن يف

وليس من الصواب أن يكون طالـ  العلـم لـيس لـه حـا  إرت ارتيبـتغا  بع وانـه مـن أهـل 

فـرض كفايـة،  -لـو كـان-العلم الهين قد خيالفونـه يف بعـض املسـائل، مـع أن إنكـار املنكـر 
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لبعض متيض عليه سنوات رت يردد يف سالسـه إرت فتكفا مرة أو مرتان أو ثالث، بينام جتد أن ا

قضية أو قضيتني، وهه  القضية قد رت تتعلأ إرت بكتاب أو بشـخص، أو تكـون قضـية نسـبية 

 أو اجتهاًدا سائًغا. 

ان التـا جتـ  عـىل ومعلوم أن فـروض الكفايـات كثـية، وهنـاك أيًضـا فـروض األعيـ

 .املسلم وها أوىل

فقيًهــا وأن يكــون مهتــدًيا حًقــا ومقتفًيــا أثــر الســلف  فينبغــا لطالــ  العلــم، أن يكــون 

   .القلوب والنفوس واحلرص عىل السنةرمحهم اهلل فيام كانوا عليه من السعا إىل اجتامل 

هر األدلـة وإن كـان ويعلم أن الناظر رت بد أن خيطئ، وقد يغل  فيقو  قورتً خيالف ظوا

بيل َيـ  حتقيـأ السـنة، وحتقيـأ سـومثل هـها رت يبـ  أنـه َيـ  إنكـار ، و،  من أهل السنة

 .السلف

 .قدر  من الفقه واحلكمة وارتعتدا لكن اإلنكار عىل مثل هها رت بد أن يكون عىل  

ـــار،   ـــىل ارتنتص ـــوم ع ـــا تق ـــية الت ـــة اإلرادات النفس ـــوس وتقوي ـــ  النف ـــا  بي وأم

د وارت تصاص، وارتصطفاء الهي ليس عليه أثر؛ هها كله مما ينبغـا لطالـ  العلـم أن يبتعـ

عنه، وأن يدرك أن هها العلم الهي بع  به رسو  اهلل ص، متضمن للرمحـة، وهكـها العلـم 

الهي آتا  اهلل أولياء ، ومن كان علمه رت رمحة معه، فام أويف العلـم الـهي رضـيه اهلل ـ لعبـاد . 

اُ  َرمْحَـًة ِمـْن ِعنْـِدَنا َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْينَـ}وهلها ملا ذكر اهلل سبحانه وتعاىل اخلرض قا : 

ْمنَاُ  ِمْن َلُدنَّا ِعْلاًم   .[65]الكهف:  {َوَعلَّ

وعلم األنبياء واألولياء الهين اقتدوا هبم َيمـع هـها املقـام وهـها "قا  يبيخ اإلسالم:  

املقام؛ ألن العبد إذا تعطل عن مقام الرمحـة قـوي يف نفسـه بعـض اإلرادات التـا تبعثـه عـىل 

 ."ه العلم بغًياارتنتصار، فا 
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والهي يشكل حقيقة هو ارتستطالة باحلأ، وأو  بدعة حدثذ يف اإلسالم وها بدعـة  

أي جعلـو  يبـعاًرا -اخلوارج استطا  أهلها بـاحلأ؛ ألهنـم ادعـوا احلـأ دلـياًل عـىل بـدعتهم 

، فالكلمـة حـأ، "حكمـذ الرجـا  يف ديـن اهلل، ورت حكـم إرت هلل"فقالوا لــعيل:  -لبدعتهم

، فينبغا لطالـ  العلـم أن ينتبـه مـن كلمـة حـأ "كلمة حأ ُأريد هبا باطل"ه قا : وعيل نفس

أريد هبا باطل، بل ينبغا لطال  العلـم أن ينتبـه مـن كلمـة حـأ أريـد هبـا حـأ لكـن الكلمـة 

ليسذ يف حملها، فقد تكون الكلمة حًقا والشـخص يريـد حًقـا، لكـن املقـام لـيس هـو املقـام 

 املرشول.

 :اإلسالم هو دين اهلل

 قا  رمحه اهلل:

إِنَّ الٍديَن ِعنَْد }فدين اهلل يف األرض والسامء واحد، وهو دين اإلسالم، قا  اهلل تعاىل: )

 .([3]املائدة:  {َوَرِضيُذ َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا}وقا  تعاىل:  [19آ  عمران: ] {اهلل اإِلْسالمُ 

 الرشح:

عة حممد صـىل اهلل عليـه وسـلم، وهـها اإلسالم يطلأ ويراد به املعنى اخلاص، وهو رشي

فـاملراد باإلسـالم يف حـدي   «بنا اإلسالم عـىل مخـس. . »معنى قوله صىل اهلل عليه وسلم: 

ابن عمر هها املتفأ عليـه اإلسـالم بمعنـا  اخلـاص، وهـو رشيعـة رسـو  اهلل صـىل اهلل عليـه 

إِنَّ الٍديَن ِعنْـَد اهلل }اىل: وسلم، ويهكر اإلسالم مطلًقا ويراد به التوحيد، وهها معنى قوله تع

ُكُم املُْْسـلِمنَي ِمـْن َقْبـُل }، وقوله تعـاىل: [19]آ  عمران:  {اإِلْسالمُ  ، وهلـها [78]احلـج:  {ُهـَو َسـامَّ

نقــو : إن نوًحــا ولوًطــا وموســى علــيهم الســالم كــانوا عــىل اإلســالم، وعــن هــها قــا  اهلل 

انِي ا َوَلكِْن َكـاَن َحنِيًفـا ُمْسـلاًِم َما َكاَن إِْبرَ }سبحانه وتعاىل عن إبراهيم:  ا َورت َنرْصَ  {اِهيُم هَيُوِدي 

 ، أي: موحًدا.[67]آ  عمران: 
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فــدين اهلل يف األرض والســامء هــو اإلســالم، وهلــها قــا  عليــه الصــالة والســالم كــام يف 

نحــن معــارش األنبيــاء أورتد عــالت وديننــا »حــدي  أيب هريــرة ريض اهلل عنــه املتفــأ عليــه: 

، وأورتد العالت: هم األ وة الهين أبوهم واحد وأمها م خمتلفة، فرشائع املرسـلني «واحد

 تلف، ولكن توحيدهم واحد، وهو إفراد اهلل سبحانه وتعـاىل بالعبـادة، وهـه  هـا أحكـم 

 كلمة  أرادها اهلل سبحانه وتعاىل من عباد ، أي: التوحيد. 

رير هها األصل، ولتقرير فقهه، والعنايـة وهلها ينبغا لطال  العلم أن يوظف جهد  لتق

 بحصو  الدين، وأ صها توحيد اهلل سبحانه وتعاىل والدعوة إليه.

 اعتدا  دين اإلسالم بني الغلو والتقصي:

 قا  املصنف رمحه اهلل:

 .(وهو بني الغلو والتقصي)

 الرشح:

هلـ  »قـا :  : هو ال يادة، ثبذ عنه صىل اهلل عليـه وسـلم كـام يف الصـحيح أنـه«الغلو»

 .عنى الغلو، أي التكلف، وهها م«املتنطعون

َوَمـا َأَنـا }ومن هدي األنبياء عليهم الصالة والسالم أهنم كثًيا ما يقولـون ألقـوامهم:  

 .هنم مل يحتوا هبها من جهة أنفسهم، ومن معنى هه  اآلية، أ[86]ص:  {ِمْن املَُْتَكٍلِفنيَ 

ــه  ــا إرت أن ــى وإن كــان بينً ــم أن يفقهــه، وأ وهــها املعن ــ  العل أن  ن األصــلينبغــا لطال

اإلنسان رت يتكلم وخياط  غي  بحمر  وهنا رشعا، إرت إذا حتقـأ عنـد  أن هـها األمـر وهـها 

 النها قد جاءت به الرشيعة. 

فاملسائل منها ما حمل إمجال، وهـا مسـائل بينـة، ومنهـا مـا هـو حمـل نـ ال بـني السـلف، 

 :ومسائل الن ال تنقسم إىل قسمني
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: مسائل فيها آثار من السنة، ولكن  الف من  الف ملوج  من املوجبات، إمـا األو 

 لعدم بلوغ النص إليه أو لغي ذل . 

: مسائل ها يف أصلها ليس فيها آثار خمتصة، وإنام مبناها عىل مقـام مـن ارتجتهـاد الثاي

 والفقه ونحو ذل .

َيــ  أن يكــون أصــاًل، فينبغــا لطالــ  العلــم أن يعــرف قــدر كــل مســحلة، فاألصــل 

 . الًفا، وارتجتهاد يبقى اجتهاًداواخلالف يبقى 

وأما أن يتكلف بعض طالب العلم يف املسائل ليحسم يف كـل مسـحلة حسـاًم تاًمـا فهـها  

 وجه من الغل  يف دراسة الفقه، بخالف مسائل األصو . 

قـة مثا  ذل : من يدرس مسـحلة الرؤيـة وهـا مـن مسـائل أصـو  الـدين، ومـن الطري

السنية الصحيحة الالزمـة النظـر إىل أدلـة املعت لـة، والـرد عـىل مجيعهـا وإبطاهلـا؛ ألن إثبـات 

الرؤية هو قو  السلف، وهو احلأ املطلأ، وما ضاد هها القو  أو ناقضه فهو باطل ورت بـد، 

 ورت يمكن أن يكون حًقا، بل يقىض بكونه باطاًل وضالرتً. 

نـ ال بـني األئمـة األربعـة، جتـد أن الـبعض يـهكر لكن إذا كانـذ املسـحلة مـن مسـائل ال

األقوا  وأدلتها، ويرى أن ال جيح غي ممكـن إرت إذا اسـتطال أن يقيضـ قضـاًء مرًمـا وتاًمـا 

 . األقوا  األ رى التا مل يرجحهاعىل كل دليل يف

مـن  فمثاًل: إذا قا : الراجح قو  احلنابلة قا : اجلواب عن أدلة املالكية، فام يدل دلـيالً  

أدلتهم إرت وَيعل ارتستدرت  به متعهًرا، وهكها. . وهها رت يب  أنه غل ؛ ألن هـه  مسـائل 

مقولة باألحرى واأل لأ واألظهر واألرجح، ومقام ارتستدرت  مقام دقيأ عند األئمة، كـام 

 قد تقدمذ اإليبارة هلها. 

 واملجتهدون ينقسمون إىل أقسام: 

 .د يف املهه املطلأ، وهناك املجتهفهناك املجتهد 
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ويريدون باملجتهد يف املهه  من يستد  بـحقوا  اإلمـام، وكثـي مـن أصـحاب األئمـة  

األربعة من هها القبيل، كام أهنم قد أضافوا إىل مهاه  أئمتهم بعض األقوا  التا ما كانـذ 

 .ًضا فعهنم استدلوا ملهاه  أئمتهمحمققة عن األئمة األربعة، وأي

ه حنبيل متح ر لقو  اإلمام أمحد، ليس بالرضورة أن يكـون فارتستدرت  الهي يستد  ب 

هو الدليل الهي كان اإلمام أمحد يعتر ، ورت يقا  عىل هـها: إن مـا يف كتـ  احلنابلـة ليسـذ 

ها دليل املهه  احلنبيل، بل رتبد أن مـا يف كتـ  احلنابلـة ينتهـا إىل دليـل املـهه  احلنـبيل، 

 وهكها بقية املهاه .

الـ  العلـم هـو أن يمحـص وأن ينظـر يف كـالم األئمـة ويف مسـائلهم والهي ينبغا لط

 األوىل ويف كالم كبار أئمتهم ما أمكن، وأما التعجل هبها الوجه، فليس طريقة مناسبة.

 عدم التشديد يف مسائل اخلالف وارتعتدا  فيها:

 .ئل اخلالفية ينبغا أرت يشدد فيهااملقصود: أن املسا

ولـو -ما كان يضيأ بعضهم عىل بعض يف قوله، إرت إذا قا  فالصحابة كانوا خيتلفون و 

قورتً ظاهر املخالفة للسنة واآلثار، كعنكار الصـحابة عـىل  -كان فقيًها أو إماًما أو كان ستهًدا

ابن عباس يف مسحلة العو  مع أن ابن عبـاس كـان يقـو : هـاتوا دلـياًل مـن كـالم اهلل أو مـن 

 بة يف مسحلة العو  هو الصواب. كالم رسوله، لكن فقه مجاهي الصحا

حثور عن فعذا قا  إمام  متقدم أو معاص قورتً خيالف صيح الكتاب أو ظاهر األدلة وامل

 .عامة الصحابة، فهها ينكر

نة، مـع أن عليهـا وأحياًنا بعض طالب العلم ينكرون أقورتً ويقولون: إهنـا خمالفـة للسـ 

 .العامة من السلف

يف وقذ العرص، رت يب  أهنا تصيل العرص، لكن هـل تصـيل  احلائض إذا طهرت مثاًل:  

 الظهر؟ 
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املسحلة فيها ن ال، فمن العد  أن يقا : املسحلة فيها نـ ال، وتبقـى مسـحلة  الفيـة، لكـن 

اإليبكا  أن ترى بعض طالب العلم أحياًنا يقرر أن القو  بحهنا تقيض الظهـر قـو  رت دليـل 

لتـابعني عـىل هـها القـو  إرت احلسـن، أي أهنـا تصـيل عليه، مع أن اإلمام أمحـد يقـو : عامـة ا

الظهر والعرص، فكيف يقا : بحن هها القو  رت دليل عليه وعامة التابعني عـىل هـها القـو ؟ 

 ولو كان القائل واحًدا لقلنا: إنه اجتهد فح طح، ولكن هها قو  اجلامهي.

أن طـالق  وكهل  مسـحلة اعتبـار طـالق الـثالث واحـدة، فكونـ  تقـو  بـحن الـراجح

الــثالث واحــدة حلــدي  ابــن عبــاس عنــد مســلم، هــها رت إيبــكا  فيــه، وقــد أفتــى بــه يبــيخ 

 .فتى به بعض األكابر من املعاصيناإلسالم، وأ

 .ن طالق الثالث ثالث رت دليل عليهلكن اإليبكا  هو أن تقو : إن القو  بح 

 فهل يطبأ عامة أهل العلم عىل مسحلة ليس فيها دليل؟!  

ود من هها الكالم أن يقا : إنه ينبغا لطال  العلم أن يتبـع اجلمهـور، بـل وليس املقص

 .ن يتبع الدليل، لكن َي  أن يتحدبَي  عىل طال  العلم أ

فعذا ا تار قورتً فال يقو  عن القو  اآل ر إنه رت دليل عليه، فهها إنـام يقـا  يف مسـائل  

ما األقوا  التا عليها أكابر العلامء، البدل، أو يف مسائل ظاهرة الشهوذ عن السنة والفقه، وأ

 فال يب  أنه من غي املمكن ذل . 

وقد اعترت مسـائل الرشـيعة يف اجلملـة، فـام وقـع عليـه النظـر، "يقو  يبيخ اإلسالم: 

، وعلـل "فعن القو  الهي يهه  إليه اجلمهور مـن السـلف يكـون هـو الصـواب يف اجلملـة

املســحلة  فــى عــىل مجهــور أئمــة ســلف األمــة،  ألنــه مــن املتعــهر أن الســنة يف"ذلــ  بقولــه: 

، فــعذا رأيــذ العــراقيني واحلجــازيني والشــاميني يقولــون "ورتســيام إذا ا تلفــذ أمصــارهم

 قورتً، فهنا ينبغا أن تنتبه.

كهل  أيًضا إذا رأيذ اللي  بن سعد يف مرص، و مالًكا يف املدينة، والثوري يف العـراق، 

ربعة كام قا  يبـيخ اإلسـالم وغـي : هـم أعلـم األئمـة يف وهؤرتء األ-و األوزاعا يف الشام 
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إذا رأيذ مثل هؤرتء األربعة أمجعوا عىل قو  فيج  أرت تقو  عـن مثـل  -طبقة تابع التابعني

 هها القو  إنه رت دليل عليه.

 

 

 وسطية أهل السنة يف األسامء والصفات والقدر:

 قا  املصنف رمحه اهلل:

 .( اجلر والقدر، وبني األمن واإلياسوبني التشبيه والتعطيل، وبني)

 الرشح:

: هو تشبيه صفات اهلل، والهين أحدثوا هه  البدعة هم أئمة الرافضة كــهشام «التشبيه»

 .و هشام بن سامل و داود اجلواريب بن احلكم

ثـم انتقـل الرافضــة مـن بعـد ظهــور املعت لـة البغداديـة يف اجلملــة إىل مـهه  املعت لــة،  

ــل هــو تع ــة والتعطي ــحوياًل عــىل طريقــة اجلهمي ــهي ســمو  ت ــالتحريف ال ــل صــفات اهلل ب طي

واملعت لة، ويد ل يف ذلـ  مـا اسـتعمله طائفـة مـن متكلمـة الصـفاتية يف الصـفات الفعليـة 

 وغيها. 

 :«وبني اجلر والقدر»قوله: 

 .القو  بحن العبد سبور عىل فعله : هو«اجلر» 

 .: هو نفا القدر«والقدر» 

، وغي غالة، وقد تقدم الكالم عليهم.  والقدرية عىل   قسمني: غالة 

، هــها يف مســائل األحــوا ، وتقــدم التعليــأ عــىل هــه  «وبــني األمــن واإليــاس»قولــه: 

 املسحلة.
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 الكالم عن مصطلح الظاهر والباطن:

 قا  املصنف رمحه اهلل:

 .(فهها ديننا واعتقادنا ظاهًرا باطنًا)

 الرشح:

اهرة ين رت ينقسم إىل ظـاهر وبـاطن، باعتبـار أن الرشـيعة الظـالد «ظاهًرا وباطنًا»قوله: 

 . الف احلقيقة الباطنة

 .ما هو باطن، فال يب  أن هها صحيح وأما أن األعام  منها ما هو ظاهر، ومنها 

، فالـهنوب منهـا مـا هـو [120]األنعـام:  {َوَذُروا َظاِهَر اإِلْثِم َوَباطِنَهُ }وقد قا  اهلل تعاىل:  

ما هو ظاهر، واألعام  الصاحلة كهل ، فمنها ما هو ظاهر ومنها مـا هـو بـاطن،  باطن ومنها

وإنام املنكر َجْعُل الدين رشيعة ظاهرة، وحقيقة باطنة، ثم التفريأ بيـنهام، كقـو  مـن يقـو : 

إن العامة يكلفون بالظواهر، وأما اخلاصة فيكلفون بالباطن، ونحـو ذلـ  مـن الطـرق التـا 

 لصوفية أو املتشيعة.أحدثها الباطنية من ا
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 براءة أهل السنة من املخالفني هلم يف األصو :

 قا  املصنف رمحه اهلل:

ونحن براء  إىل اهلل من كل من  الف الهي ذكرنا  وبينا ، ونسح  اهلل تعاىل أن يثبتنا عىل )

ية، مثل اإليامن، وخيتم لنا به، ويعصمنا من األهواء املختلفة، واآلراء املتفرقة، واملهاه  الرد

املشبهة، واملعت لة، واجلهمية، واجلرية، والقدرية، وغيهم من الهين  الفوا السنة واجلامعة، 

 . (وحالفوا الضاللة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضال  وأردياء، وباهلل العصمة والتوفيأ

 الرشح:

صـىل اهلل عليـه ، الراءة من املخالف رت تكون إرت فيام علم أن النبـا «ونحن براءَ »قوله: 

وسلم جاء به بالقطع فخالفه من  الفه، فهـها املخـالف ملـا علـم بالرضـورة سـاء الرسـو  

 .وسلم به كحصو  الدين؛ يترأ منه صىل اهلل عليه

وأما من  الف فيام هو دون ذل ، ولو كـان خمالًفـا لظـاهر السـنة أو لقـو  العامـة مـن  

ملتقدمني كاألقوا  املرجوحة، فال يطلـأ فيـه لفـظ أهل السنة؛ ما دام أن قوله محثور يف كالم ا

 الراءة، وإنام الراءة تكون يف مسائل األصو  املعلومة من الدين بالرضورة عند أهل السنة.

 التعريف بحصو  املعت لة:

 .«واملهاه  الردية مثل املشبهة واملعت لة»قو  املصنف رمحه اهلل: 

 .تقدم التعريف باملشبهة

فهم أتبال واصل بن عطـاء الغـ ا ، و عمـرو بـن عبيـد، وقـد تكلمـوا يف  وأما املعت لة: 

 أو  أمرهم يف مسحلة الكبائر، ثم صار للمعت لة من بعد أصو   مخسة:

 : التوحيد، وأرادوا به نفا الصفات. األصل األو 

 : العد ، وأرادوا به نفا القدر. األصل الثاي



 

 

375   

أن مرتك  الكبية عديم اإليامن، وهو فاسأ : املن لة بني املن لتني، وها األصل الثال 

 بني الكفر واإليامن، وها من لة الفسأ املطلأ. 

 : إنفاذ الوعيد، ومعنا  عندهم: أن مرتك  الكبية خملد يف النار. األصل الرابع

: األمر باملعروف والنها عن املنكر، ومعنا  عندهم: اخلروج عىل أئمـة األصل اخلامس

 اجلور.

 .هم برصية، ومنهم بغداديةعت لة منوامل

ومن أ ص أعياهنم وأئمة متكلميهم بعد عمرو بن عبيد و واصـل بـن عطـاء، بـل هـو  

منظر املهه  يف مسائل الصفات: أبو اهلهيل العالف، ومن أصحابه: أبـو إسـحاق إبـراهيم 

بن سيار النظام، وإن كان بني العـالف و النظـام  ـالف واسـع يف بعـض املسـائل، ولكـنهم 

ن عىل مجهور هه  األصو  املعروفة، وقد ذكـر األيبـعري وغـي  اخلـالف يف مقـارتت يتفقو

 املعت لة.

 نسبة اجلهمية واجلرية:

 . «واجلهمية واجلرية، والقدرية»قوله: 

اجلهمية: إضافة إىل اجلهم بن صفوان ال مهي، وكان من اجلند واجليش، ولكنـه تلقـى 

فنسبذ إليه، وقيل: إنـه أ ـهها عـن جعـد بـن  بدعته عن بعض الفالسفة، وقررها وأظهرها

 درهم، فاهلل أعلم بهل . 

واجلرية: هم القائلون باجلر، وهه  األلفا  واملصـطلحات التـا يسـتعملها املصـنف، 

بعضها عبارة عن مدارس، كاملعت لة، فها عبـارة عـن تنظـيم مـدر ، وبعضـها عبـارة عـن 

ا إىل معني  قـا  هبـا، كاجلريـة، فاجلريـة ليسـذ نظريات مضافة، إما إىل احلقيقة النظرية، وإم

 عبارة عن مدرسة منتظمة، إنام ها عبارة عن نظرية اجلر. 
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وكــهل  اجلهميــة: فهــا تســمى هبــها نســبة إىل أن اجلهــم بــن صــفوان هــو املنظــر هلــه  

البدعة، ومراد السلف باجلهمية: معطلة الصفات، مع أن مجهور من عطل الصفات ما كانوا 

 للجهم يف كثي  من أصوله كاملعت لة. موافقني

 عدم تعرض املصنف للمتكلمة الصفاتية:

يبـعرية واملاتريديـة، مـع واملصنف رمحه اهلل مل يهكر متكلمة الصفاتية مـن الكالبيـة واأل

 .أنه متح ر

والغال  عىل املحققني من أهل السنة واجلامعة أهنم يهكرون غلـ  متكلمـة الصـفاتية،  

 .جعفر رمحه اهلل كان موافًقا هلم أن أباوهها رت يل م منه 

 .ن عدم ارتمتياز واملباينة التامةلكن يفهم منه درجة م 

وهلــها ســبقذ اإليبــارة إىل أنــه اســتعمل بعــض حــروف األيبــعرية يف بعــض املســائل،  

كمسحلة الكس  ونحوها، ومـع هـه  التعقبـات التـا قيلـذ يف رسـالة أيب جعفـر رمحـه اهلل، 

فظيـة، أو لفظيـة ومعنويـة كـام يف مسـحلة اإليـامن، إرت أن هـه  الرسـالة سواء كانذ تعقبـات ل

رسالة فاضلة يف أصو  أهل السنة واجلامعة، ذكر فيها املصنف رمحـه اهلل أصـو  أهـل السـنة 

واجلامعة، وقيد مجاًل حسنة، وقا  قورتً حسنًا يف مسائل أصو  الدين، فينبغـا ارتعتنـاء هبـا، 

 مة رمحهم اهلل تعاىل.وتفصيلها عىل طريقة سلف األ

 احلكم عىل أهل البدل والضال :

أي:  .«ونحن منهم براء، وهم عندنا ضال  وأردياء، وبـاهلل العصـمة والتوفيـأ»قوله: 

وكل حمدثة  بدعة، وكل »وهم عندنا ضال ؛ ألن أقواهلم بدل، كام قا  صىل اهلل عليه وسلم: 

وكـل »يف سـنن أيب داود وغـي :  ، جاء يف الصحيح مـن حـدي  جـابر، وجـاء«بدعة  ضاللة

، وطائفة كـشيخ اإلسالم ابن تيمية يقولون بحن هـها احلـرف لـيس حمفوًظـا، «ضاللة يف النار
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ومعتر يبيخ اإلسالم ومن يح ه عىل طريقته أن الضاللة قد تكون مغفورًة، وأن البدعـة قـد 

إن "يبـيخ اإلسـالم: تكون مغفورًة للعبد، أو قد تسق  عقوبتها بغي العهاب، ومن هنا قا  

وكـل ضـاللة يف »، يعنـا قولـه: "هها احلرف ليس حمفوًظا عن الرسو  صىل اهلل عليه وسلم

 . «النار

وهها املعنى الهي قرر  يبيخ اإلسالم وجعل به هها احلرف لـيس حمفوًظـا لـيس رتزًمـا 

جهـة  فيام يظهر، بمعنى أن هها احلرف إذا مل يكن مشكاًل من جهـة الروايـة نفسـها، فعنـه مـن

املتن ليس مشكاًل، وإن كان املعنى الهي قرر  يبيخ اإلسالم صحيًحا، لكن يقـا : إن قولـه: 

َوَمـْن }، يثبذ كسائر النصوص التا جاءت يف الوعيـد، كقولـه تعـاىل: «كل ضاللة يف النار»

يلـ م أن سـائر العصـاة مـع أنـه رت  [14]النسـاء:  {َيْعِص اهلل َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُ  ُيْدِ ْلُه َناًرا

ـاَم َيـْحُكُلوَن يِف ُبُطـوهِنِْم َنـاًرا}كهل ، وكقوله تعاىل:  ِهيَن َيْحُكُلوَن َأْمَواَ  اْلَيَتاَمى ُظْلـاًم إِنَّ  {إِنَّ الَّ

 .[10]النساء: 

وكـل »وقد يقا : إن معتر يبيخ اإلسالم رمحـه اهلل هـو الترصـيح بـالعموم، فعنـه قـا : 

، أيًضـا هـو مـن {َوَمـْن َيْعـِص اهلل}قـا : إن السـياق يف قولـه تعـاىل: ، لكن ي«ضاللة يف النار

ـاَم }سياقات العموم، والسياق يف مثل قوله تعـاىل:  ـِهيَن َيـْحُكُلوَن َأْمـَواَ  اْلَيَتـاَمى ُظْلـاًم إِنَّ إِنَّ الَّ

اقات القرصـ واحلرصـ، ، هـو مـن سـي[10]النسـاء:  {َيْحُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسـِعًيا

أن إعال  هـها احلـرف هبـها الوجـه لـيس رتزًمـا، وإن كـان  -واهلل تعاىل أعلم-فالهي يظهر 

 املعنى الهي قصد  يبيخ اإلسالم من املعاي البينة املحكمة، واهلل أعلم. 

 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، واحلمد هلل رب العاملني.
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